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RESUMO 

 

A Educação a Distância no Brasil tem passado por mudanças significativas nos 

últimos anos. Essas mudanças acabam por despertar, principalmente nos gestores, 

o interesse pela aplicação de novos modelos de negócios para o oferecimento e 

distribuição do conteúdo produzido nesta modalidade de ensino. Bekkelund (2011), 

em seu estudo “Succeding with freemium” sugeriu um conjunto de oito proposições 

que devem ser usadas como orientação para empresas que desejam empregar o 

freemium como modelo de negócio. A pergunta norteadora do presente estudo é: Os 

modelos de negócios da Educação a Distância têm sido influenciados pelas 

mudanças em andamento na indústria criativa? O objetivo geral deste estudo é 

Identificar eventuais tendências de mudanças nos modelos de negócios da 

Educação a Distância Superior a Distância por meio de uma pesquisa exploratória 

de cunho quantitativo. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativa, com 

aplicação da escala proposta por Bekkelund via survey. Os resultados encontrados 

demonstram que há características dos modelos de negócios freemium com 

tendência a serem replicadas no contexto da gestão de modelos de negócios 

orientados da Educação a Distância. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Modelos de Negócios. Freemium. 
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ABSTRACT 

 

The distance education in Brazil has undergone significant changes in recent years. 

These changes end up awakening, especially in managers, the search and 

implementation of new business models for the offering and distribution of content 

produced emphasizing this mode as easing the provision of higher education in the 

country.Bekkelund (2011) in his study "Succeding with freemium" suggested a set of 

eight propositions that should be used as guidance for companies wishing to employ 

freemium as a business model.The guiding question of this dissertation is: The 

business model of distance education have been influenced by changes in progress 

in the creative industry? The overall objective of this study is is to identify possible 

trends of changes in business models of Distance Education by means of exploratory 

research of a quantitative nature. This is a quantitative research study with the scale 

proposed application by Bekkelund via survey. The results show that there are 

features of replicable freemium business models in the context of business 

management model oriented for distance education. 

Key-words: Distance Education. Business Model. Freemium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente estudo investiga os modelos de negócios que impactam a Educação 

a Distância.  

 No início deste estudo foi analisada a publicação do Ministério da Educação 

(2007) nomeada “Referenciais de Qualidade para Educação a Distância”. Este 

documento destaca a importância do processo de gestão para o desenvolvimento de 

um bom sistema de Educação a Distância (Brasil, 2007). A primeira versão deste 

documento foi elaborada em 2003. Diante das rápidas mudanças do setor e a 

renovação da legislação, uma comissão de especialistas foi composta para sugerir e 

discutir mudanças no documento, em 2007. Essa versão preliminar foi submetida à 

consulta pública durante o mês de agosto de 2007. 

Os Referenciais de Qualidade estão fundamentados nas determinações da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, 

do Decreto 5.773, de junho de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de 

janeiro de 2007. 

O objetivo da elaboração deste documento foi a “definição de princípios, 

diretrizes e critérios que sejam referenciais de qualidade para as instituições que 

ofereçam cursos nessa modalidade” (MEC, 2007, p. 2). 

Apesar do texto não possuir força legal, auxilia os atos legislativos do poder 

público em relação à regulamentação, supervisão e avaliação da Educação a 

Distância. O documento aponta como preocupação central: 

 

Apresentar um conjunto de definições e conceitos de modo a, de um 
lado, garantir qualidade nos processos de Educação a Distância e, 
de outro, coibir tanto a precarização da educação superior, verificada 
em alguns modelos de oferta de Educação a Distância, quanto a sua 
oferta indiscriminada e sem garantias das condições básicas para o 
desenvolvimento de cursos com qualidade. (BRASIL, 2007, p. 2). 
 

A elaboração desses referenciais fundamenta, principalmente, a aplicação 

prática do Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Tal decreto regula o 

credenciamento das instituições, a organização dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação, supervisão, acompanhamento e avaliação. 
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Embora exista uma crescente produção científica sobre a gestão da Educação a 

Distância, é importante o estudo sobre os modelos de negócios educacionais para 

se compreender o conjunto do processo de ensino-aprendizagem na educação 

básica ou superior e, também, na própria educação presencial ou a distância. 

A Educação a Distância no Brasil passa por transformações significativas, o que 

motiva novas demandas para os gestores, principalmente, no que diz respeito à 

verificação de seu modelo de negócios sobre oferecimento e distribuição de 

conteúdo. 

Ao considerar as regiões brasileiras e as múltiplas culturas e subculturas 

presente no país, é necessário considerar que cada região possui particularidades 

que advém de questões econômicas, políticas, sociais, culturais e educacionais. A 

Educação a Distância tem sido, em parte, uma modalidade de ensino responsável 

por impulsionar a expansão do Ensino Superior no Brasil.  

A Educação a Distância ocupa um papel de destaque e importância nos 

processos educacionais, sobretudo como forma de atender à diversificada e 

crescente demanda por educação e formação continuada. No Brasil, as 

possibilidades de democratizar o acesso à educação por meio desta modalidade já 

são reconhecidas, seja por meio dos cursos oferecidos por instituições credenciadas 

pelo Ministério da Educação (MEC), seja em iniciativas regionais ou nacionais, pela 

educação corporativa em grandes empresas ou cursos livres online abertos e 

massivos (Massive Open Oline Courses - MOOC). 

A eficácia dessa nova proposta educativa altera as práticas rotineiras e os limites 

físicos de uma sala de aula, e visa qualificar o aluno para o mercado de trabalho, 

para a sociedade e para as mudanças proporcionadas pela convergência digital.  

Com o passar do tempo, a Educação a Distância conquistou o seu espaço e se 

firmou como modalidade de ensino responsável pelo acesso de um número 

considerável de estudantes ao Ensino Superior. Diante disso, é fundamental a 

necessidade de permanente aprimoramento das políticas e práticas que garantam 

sua legitimidade, regularização, bem como sua qualidade. 

De acordo com MEC (2007), os sistemas de Educação a Distância devem ser 

estruturados em um sistema de comunicação eficaz, capaz de garantir a interação 

entre alunos e professores, bem como entre alunos e alunos.  

Para a construção da revisão bibliográfica foram consultadas bases de dados, 

periódicos acadêmicos, pesquisas e bibliotecas digitais e verifica-se uma lacuna no 
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que diz respeito às especificidades de modelos de negócios, principalmente nas 

características pertinentes ao freemium (Andersen, 2011). O modelo freemium tem 

como modelo gestão o oferecimento de um produto ou serviço digital gratuito, como 

forma de atrair um alto volume de usuários, porém com o objetivo de convertê-los 

em usuários pagantes através de uma opção premium que ofereça mais recursos. 

A motivação do presente trabalho está diretamente relacionada ao estudo de 

modelos de negócios orientados pelo freemium que podem impactar a Educação a 

Distância.  

O tema se justifica, pois, a Educação a Distância representa uma modalidade de 

ensino que se adapta a vários contextos, na medida em que determina um modelo 

de negócios que, além de seguir normativas preestabelecidas que “universalizam” 

os princípios que a compõem, também demonstram que se trata de uma nova 

tendência a nível internacional frente à sua forma de atuação. 

 

1.1 Hipótese 

 

 

Os modelos de negócios da Educação a Distância tendem a acompanhar as 

mudanças verificadas na Indústria Criativa, especialmente as derivadas de modelos 

freemium. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

 

É possível identificar tendências de adoção do modelo de negócios freemium na 

Educação a Distância? 

 

1.3. Objetivo geral 

 

 

 Identificar eventuais tendências de mudanças nos modelos de negócios da 

Educação a Distância Superior a Distância por meio de uma pesquisa exploratória 

de cunho quantitativo. 
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1.3.1 Objetivos específicos 

 

 

a) Descrever o modelo de negócio predominante na Educação a Distância; 

b) Testar a adoção de modelo de negócio freemium por organizações que atuam na 

Educação a Distância. 

 

 

1.4 Justificativa do estudo 

 

 

O tema desta pesquisa tem importância no âmbito das organizações de ensino 

superior que trabalham com a Educação a Distância, principalmente pelo processo 

da expansão necessária da população universitária e da Educação Continuada, no 

país e no mundo.  

A principal motivação para desenvolvimento desta pesquisa está diretamente 

relacionada à possibilidade de fomentar estudos na área de Educação a Distância, 

levando em consideração as diversas dimensões dos modelos de negócios às quais 

a modalidade desenvolve ou tende a desenvolver. 

A indústria criativa está relacionada às atividades econômicas ligadas à produção 

e distribuição do conhecimento e da informação Tais atividades baseiam-se na 

criatividade, competência e talento individual, com potencial para a criação de 

trabalho e riqueza através da geração e exploração da propriedade intelectual.  

No contexto da área das Ciências Sociais Aplicadas o tema se justifica, 

principalmente por estar relacionado aos modelos de negócios da Educação a 

Distância. Trata-se, portanto, de uma realidade que mobiliza vários sujeitos em favor 

de uma ressignificação no processo ensino-aprendizagem. Esta consciência que 

reposiciona e ajusta os moldes dos novos modelos de educação é a que também 

flexibiliza a ideia e necessidade deste novo espaço de aprendizagem para que a 

educação possa atingir várias realidades e culturas.  

A partir destas relações estabelecidas e a forma como os indivíduos possuem a 

capacidade de se associarem e desassociarem, de acordo com os interesses que 

percebem entre si, as novas formas de atuação da Educação a Distância são 

influenciadas pela indústria criativa, objeto deste estudo, passando a exercer um 
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papel importante na sociedade e no sistema educacional como um todo, na medida 

em que acolhe indivíduos das mais diferentes realidades e lhes proporciona um 

ambiente de integração e de busca do conhecimento. 

Este estudo se apresenta a partir de um panorama atual sobre o cenário da 

Educação a Distância no Brasil, percorrendo o Marco Legal, Referenciais de 

Qualidade e Órgãos Regulamentadores, além de uma explanação sobre novos 

modelos de negócios da Educação a Distância e os principais componentes de um 

modelo de negócio e como estes interagem com a EaD. Esta apresentação se faz 

necessária para abranger os principais aspectos que envolvem as formas de 

oferecimento e distribuição nesta modalidade de ensino. O segundo elemento que 

norteia este trabalho, e dá sequência à pesquisa, refere-se às Indústrias Criativas. A 

aproximação é estabelecida entre a EaD e os modelos de negócios e características 

presentes na Indústria Criativa, e suas relações a partir de conexões oriundas da 

teoria da Cauda Longa e seu impacto no modelo freemium. Em seguida são 

delimitados os procedimentos metodológicos e, por fim, apresentados os resultados 

e contribuições desta pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 O Contexto atual da Educação Superior a Distância no Brasil 

 

 

Autores como Souza, Oliveira e Cassol, (2005), Preti (2005), Belloni (2003), 

Bezerra (2007), Freitas (2007), Lobo Neto (2008), Vasconcelos (2008) apresentam a 

história da Educação a Distância no Brasil e no mundo, esclarecendo que este 

modelo de negócio é utilizado como uma poderosa ferramenta que considera a 

utilização de recursos de tecnologia da informação e comunicação. Litto, Formiga 

(2009) defendem que a Educação a Distância é marcada por ondas, não ficando 

muito clara a separação entre elas, não é claro quando uma tendência encerra e dá 

origem a outra. 

O cenário da Educação a Distância no contexto brasileiro apresenta-se de 

maneira diferente no contexto mundial em diversos momentos e aspectos. Apesar 

de inicialmente a Educação a Distância brasileira acompanhar o movimento 

internacional ofertando cursos por correspondência, rapidamente o segundo 

momento é marcado pela presença de mídias como o rádio e a televisão, sendo 

estas soluções específicas e muitas vezes criativas, antes da pulverização da 

Internet. Entretanto, o panorama das universidades abertas é ainda algo muito 

embrionário, que caminha a passos lentos, tendo como inspiração a criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) por meio do Decreto 5.800, de 8 de junho de 

2006. 

De acordo com Castro (2008, p. 11; 16-17), e levando em consideração o cenário 

brasileiro, em poucos anos, a Educação a Distância se tornou uma realidade no 

ensino superior, partindo do princípio que age como um processo de 

democratização da educação, principalmente porque muitas pessoas não 

conseguem frequentar um curso presencial devido às jornadas de trabalho 

incompatíveis com os horários de início das aulas, distância da IES e, em alguns 

casos, devido ao custo alto de alguns cursos ofertados por algumas instituições de 

ensino superior. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm
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A legislação que regulamenta a Educação a Distância no Brasil é o Decreto 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, que se constitui de cinco capítulos: o Capítulo I 

trata das Disposições Gerais e caracteriza a Educação a Distância; o Capítulo II 

trata do credenciamento das IES e instruções para oferta de cursos; o Capítulo III, 

da oferta de Educação a Distância na educação básica; o capítulo IV, da oferta de 

cursos superiores na modalidade a distância e o Capítulo V, das Disposições Gerais. 

A padronização de normas e procedimentos para reconhecimento, 

credenciamento e renovação de credenciamento das Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas ou privadas para atuar com Educação a Distância cabe ao Ministério 

da Educação (art. 7). 

De acordo com a definição presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que 

revoga o Decreto 2.494/98), que, por sua vez, regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Educação a Distância é: 

 

a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. (BRASIL, 2005). 
 

O Decreto 5.773, de 09.05.2006, dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. No Decreto 

são apresentadas competências destinadas especialmente, de acordo com o 

Parágrafo 4, a Secretaria de Educação a Distância: 

 

I - exarar parecer sobre os pedidos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições específico para oferta de educação 
superior a distância, no que se refere às tecnologias e processos 
próprios da educação a distância; 
II - exarar parecer sobre os pedidos de autorização, reconhecimento 
e renovação de reconhecimento de cursos de educação a distância, 
no que se refere às tecnologias e processos próprios da educação a 
distância; 
III - propor ao CNE, compartilhadamente com a Secretaria de 
Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos 
instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições 
específico para oferta de educação superior a distância; 
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IV - estabelecer diretrizes, compartilhadamente com a Secretaria de 
Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de  
avaliação para autorização de cursos superiores a distância; e 
V - exercer, compartilhadamente com a Secretaria de Educação 
Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a 
supervisão dos cursos de graduação e sequenciais a distância, no 
que se refere a sua área de atuação. (BRASIL, 2006). 

 

A Resolução nº 1 do CNE, de 11.03.2016, a Educação a Distância:  

 
é caracterizada como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo 
que se propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e 
complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, o 
local e o global, a subjetividade e a participação democrática nos 
processos de ensino e aprendizagem em rede, envolvendo 
estudantes e profissionais da educação (professores, tutores e 
gestores), que desenvolvem atividades educativas em lugares e/ou 
tempo diversos. (BRASIL, 2016) 

 

O volume 13 da Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância afirma 

que a Educação a Distância como prática efetiva e reconhecida no cenário 

educacional é algo recente no país, com representação mais concreta a partir do 

século XX e funcionava como alternativa empregada principalmente na educação 

não formal (ALMEIDA et al., 2014). 

De acordo com pesquisa realizada no ano de 2014 sobre o uso das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) no Brasil realizada pelo “Comitê Gestor de 

Internet no Brasil”, CGI.br, a acessibilidade às TIC´s apresenta forte crescimento nos 

últimos 5 anos. O CGI.br, tem como função estabelecer as diretrizes de estratégicas 

que estejam envolvidas com o uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e 

diretrizes para a execução do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço 

IP (Internet Protocol) e administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível ".br". 

Além disso, realiza estudos e recomenda procedimentos para a segurança da 

Internet e sugere programas de pesquisa e desenvolvimento que permitam a 

manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso da Internet. 

A pesquisa exibe dados coletados no período de setembro a dezembro de 2015 

em território nacional, divulgados na TIC Domicílios de 2015.  
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Dentre as principais relações que os dados da TIC Domicílios podem estabelecer 

com a Educação a Distância é na pavimentação de um cenário que se apresenta 

cada vez mais favorável à adoção do suporte ao acesso e uso de tecnologia, tanto 

em termos da infraestrutura presente quanto na própria disseminação da cultura de 

uso da internet. 

 

Figura 1 - Proporção de domicílios com computador - percentual sobre o total de 

domicílios 

 

Fonte: (CGI.br, 2015) 

 

A figura 1 indica que 50% dos domicílios têm computador. Isto representa um 

crescimento de quatro pontos percentuais em relação a 2012. Em números 

absolutos, existem 32,9 milhões de domicílios com computador. Este é um indicador 

relevante quando, futuramente, forem lançados dados sobre adoção da educação a 

distância no país. 
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Figura 2 - Proporção de domicílios com computador, por tipo de computador - 

percentual sobre o total de domicílios com computador 

 

Fonte: (CGI.br, 2015) 

 

Em relação ao tipo de computador, a figura 2 indica que a presença dos portáteis 

(laptops e notebooks) cresceu, alcançando 64% dos domicílios com computador. Em 

2012, essa relação era de 50%. O que também aumentou foi a presença de tablets, 

que estão presentes em 38% dos domicílios com computador, representando um 

forte crescimento em relação ao ano de 2012, cuja representação estava em 12%. A 

presença de computadores de mesa apresenta sensível queda de 2013 para 2014 

(57% para 56%) e maior sensibilidade de 2014 para 2015 (56% para 51%). Esses 

dados podem ser explicados pela atual preferência em equipamentos móveis, pois 

de acordo com a pesquisa apresentam avanços positivos. 
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Figura 3 - Proporção de domicílios com acesso à Internet - percentual sobre o total 

de domicílios 

 

Fonte: (CGI.br, 2015) 

 

De acordo com a figura 3, a proporção total de domicílios com acesso à Internet 

em 2015 é de 51%, correspondendo a 32,2 milhões em números absolutos. A partir 

de 2014, a pesquisa inclui conexões domiciliares via telefone celular. 

As desigualdades por classe social e área persistem: na classe A, a proporção 

de domicílios com acesso à Internet é de 98%; na classe B, 80%; na classe C, 48%; 

e nas classes D e E, 14%. Nas áreas urbanas, a proporção de domicílios com 

acesso à Internet é de 54%, enquanto nas áreas rurais é de 22%. 
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Figura 4 - Proporção de usuários de Internet - percentual sobre o total da 

população 

 

Fonte: (CGI.br, 2015) 

 

Na pesquisa divulgada, 58% dos entrevistados havia acessado a internet nos 

últimos três meses, de acordo com a figura 4. Esse é um parâmetro usado 

internacionalmente para definir alguém como usuário de internet. O número bruto, 

portanto, é de 94,2 milhões de usuários de internet no Brasil. 

Outra pesquisa importante também apresentada pelo CGI.br, diz respeito ao uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras. Os dados 

desta pesquisa tiveram, por objetivo, identificar usos e apropriações das TIC nas 

escolas brasileiras por meio da prática pedagógica e da gestão escolar. A pesquisa 

exibe dados coletados no período de setembro de 2014 a dezembro de 2014 em 

escolas públicas (estaduais e municipais) e particulares de educação básica. 

A pesquisa apontou que 99% das escolas públicas possuem computador, 

enquanto 76% das escolas públicas possuem computadores disponíveis para uso 

dos alunos, figura 5. 
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Figura 5 - Escolas por tipo de computador - percentual sobre o total de escolas 

públicas que possuem computador  

 

Fonte: (CGI.br, 2015) 

 

Ainda de acordo com dados do CGI.br, há relatórios que apontam a utilização 

das TICs para a realização de atividades na área de educação. A base da pesquisa 

utiliza o total de 85,9 milhões de pessoas que usaram a Internet há menos de três 

meses em relação ao momento da entrevista. Na área urbana do território nacional, 

55% do total utilizam a Internet para realizar atividades/ pesquisas escolares, 37% 

estudam na Internet por conta própria, 24% buscam informação sobre cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão e 12% fazem um curso à distância. Esse 

percentual muda um pouco quando observado os mesmos indicadores para a área 

rural do território nacional: 61% do total utilizam a Internet para realizar atividades/ 

pesquisas escolares, 32% estudam na Internet por conta própria, 18% buscam 

informação sobre cursos de graduação, pós-graduação e extensão e 10% fazem um 

curso à distância. 

Guarezi, Matos (2009, p. 33 apud Barcia et al., 1998) afirma que na busca cada 

vez maior por formação, formação continuada e aperfeiçoamento permanente, a 

procura pela alternativa de cursos a distância tem sido crescente. As universidades, 

muitas delas exclusivamente presenciais e com nível de excelência, tem incorporado 
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o modelo de Educação a Distância em suas atividades, principalmente, a partir dos 

anos 1980, disputando com universidades criadas com exclusividade para o 

atendimento a distância.  

Para Preti (2005, apud Neder, 2001), a Educação a Distância deve ser 

compreendida como uma modalidade de educação que permite o compartilhamento 

e o diálogo entre sujeitos na busca de construção de significados sociais, 

possibilitando a constituição, por isso mesmo, de um espaço, não necessariamente 

físico, de interlocução entre os sujeitos da ação educativa. 

De acordo com Behar (2013, p. 20), “a sociedade atual está sendo pautada pela 

tríade: informação, conhecimento e aprendizagem. Essa sociedade está gerando 

demandas de ensino e aprendizagem particulares neste novo milênio, e tem 

privilegiado a informação facilmente produzida e disseminada pela internet. Por essa 

razão, é denominada de sociedade da informação, ou também conhecida como 

“sociedade conectada”. 

Belloni (2003 apud Peter 1973), por sua vez, considera que a Educação a 

Distância é um método de transmitir conhecimento, competências e atitudes que é 

racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e de divisão do trabalho, 

bem como pelo uso intensivo de meios técnicos, especialmente com o objetivo de 

reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um 

maior número de estudantes, ao mesmo tempo onde quer que eles vivam. É uma 

forma industrializada de ensino e aprendizagem, segundo o autor. 

Por meio do Decreto Nº 5.622, de 19/12/2005, Lei nº 9.394, de 1996, ocorre a 

normatização da Educação a Distância no Brasil: 

 

Art. 1o - Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a 
Distância como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 
2005). 

 

A mudança na forma de ensino-aprendizagem ocorrida no Brasil, visa a utilização 

da tecnologia da comunicação para propagar ainda mais a Educação a Distância no 

país. 
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Os dados do censo da ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância), 

organizados na tabela 1, informam que existem atualmente 15.733 cursos Educação 

a Distância, agrupados em 5 categorias: Autorizados/credenciados totalmente a 

distância, autorizados / credenciados semipresenciais, disciplinas, livres não 

corporativos e livres corporativos, divididos conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Tipo de cursos Educação a Distância agrupados em categorias 

Tipo de curso EaD Número de cursos % Número de matrícula %

Autorizados/credenciados totalmente a distância 1.772 11,3 692.279 17,1

Autorizados/credenciados semipresenciais 447 2,8 190.564 4,7

Disciplinas 3.982 25,3 262.236 6,5

Livres não corporativos 5.754 36,6 1.628.220 40,3

 Livres corporativos 3.778 24 1.271.016 31,4

15.733 100% 4.044.315 100%

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Censo ABED 2013/2014. 

 

De acordo com dados do Censo da ABED 2013/2014 existem atualmente 1.772 

cursos regulamentados totalmente a distância, ou seja, aqueles que são oferecidos 

por instituições credenciadas ou autorizados/regulamentados por órgão federal, 

estadual ou municipal, que exigem presencialidade apenas para fins de avaliação de 

aprendizagem. Destes, a maioria dos cursos totalmente a distância é de instituições 

privadas (73,9%), sendo 54,6% delas com fins lucrativos.  

O total de matrículas informadas é de 4.044.315. A maior parte das matrículas 

(40,3%) é em cursos livres para o público em geral. As matrículas em cursos 

corporativos corresponderam, em 2013, a 31,4% do total. O menor número de 

matrículas é o de cursos credenciados semipresenciais. 
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Figura 6 - Distribuição geográfica de matrículas em cursos Educação a Distância em 

2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com dados Mapa do Ensino Superior 

(SEMESP, 2016.) 

 

E acordo com a figura 6, a maior parte dos cursos regulamentados totalmente a 

distância está localizado nas regiões Sudeste (38%), Nordeste (20%) e Sul (20%), 

porém existem cursos em todas as regiões do país.  
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Figura 7 - Distribuição dos cursos Educação a Distância por tipo de instituição em 

2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com dados Mapa do Ensino Superior 

(SEMESP, 2016.) 

 

De acordo com os dados do Mapa do Ensino Superior/2016, figura 7, o Brasil 

apresenta avanços significativos no oferecimento de cursos EAD na rede privada. 

Nos últimos cinco anos ocorreram crescimentos de 150%. No que tange a rede 

pública a variação é muito pequena e pouco expressiva. Este indicador demonstra 

que ainda há muito que expandir e que o setor carece de incentivo de políticas 

públicas. 
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Figura 8 - Perfil do aluno de Educação a Distância, em cursos totalmente à distância 

oferecidos pelas instituições formadoras participantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com dados do Censo ABED 2015/2016. 

 

O perfil do aluno que realiza cursos totalmente a distância também é 

importante e ajuda a compreender o atual cenário da Educação a Distância no 

contexto brasileiro. 

 

Tabela 2 - Perfil etário dos educandos dos cursos totalmente a distância oferecidos 

pelas instituições formadoras participantes 

Cruso Nível

<20 anos 21 e 30 anos 31 e 40 anos >41 anos

Ensino profissinalizante 1 15 11 3

Superior graduação 0 19 32 0

Superior pós-graduação 0 6 32 6

Disciplina obrigatória em qualquer nível 1 1 1 0

Idade média dos educandos

Regulamentado totalmente 

a distância

 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com dados do Censo ABED 2013/2014. 

 

De acordo com as informações apresentadas na tabela 2, percebe-se que o 

percentual de educandos do sexo feminino é maior, 57,5%. Pode-se afirmar que a 

faixa etária mais comum dos alunos no curso é de 21 a 30 anos nos cursos 

regulamentados totalmente a distância, com exceção do curso de pós-graduação, 

em que a faixa passa a ser de 31 a 40 anos. 
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As características próprias da Educação a Distância, sua possibilidade de 

modularização, sua grande plasticidade para adaptar-se a ambientes e horários 

diferentes, além do seu uso para suprir a grande demanda por educação no país em 

ambientes institucionais distintos, mostra uma diversidade desafiadora para as 

autoridades e os próprios integrantes desse ambiente.  

 

 

2.3 Modelos de negócios na Educação a Distância 

 

 

A Educação Superior está em um estado de mudança e os modelos de negócios 

existentes acompanham as diferentes necessidades das partes interessadas. Há um 

número crescente de IES que ofertam cursos na modalidade a distância. 

Alguns teóricos recomendam novos modelos de negócios para o ensino superior 

que utilizam a educação a distância e novas estruturas de ensino e aprendizagem, 

aplicando a pesquisa sobre "inovação disruptiva" (Christensen et al., 2011). Os 

autores recomendam novas políticas e estruturas que suportem eficiência e 

educação a distância de qualidade através da simplificação dos fluxos de trabalho, 

padronização e economias de escala.  

A teoria da inovação disruptiva tem significativo poder explicativo por meio dos 

desafios e mudanças que confrontam o ensino superior. A inovação disruptiva é o 

processo pelo qual um setor que anteriormente serviu apenas alguns porque os 

seus produtos e serviços foram complexos, caros e inacessíveis, e agora 

transformado em um cujos produtos e serviços são simples, acessíveis e 

convenientes e servem muitos não importando sua riqueza ou experiência. 

Para Christensen et al., (2001, p.2) a inovação disruptiva tem um par de 

elementos-chave ou ativadores que são particularmente relevantes para o futuro do 

ensino superior. O primeiro é um habilitador de tecnologia. Isso permite que a 

inovação, que começa em uma aplicação simples e busca um mercado de não-

usuários que será futuramente escalável, melhore ano após ano sem replicar o custo 

estrutural dos produtos e serviços antigos que gradualmente serão substituídos. (...) 

O segundo elemento é uma inovação do modelo de negócios. Inovações disruptivas 

estão ligadas a novos modelos que permitem que as organizações ofereçam um 
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serviço para os clientes com um preço mais baixo ou o mesmo serviço com algum 

acréscimo de função sem custo extra.  

A principal relação estabelecida entre inovações disruptivas e novos modelos de 

negócios acontece quanto ao potencial contingente a ser atingido pelo serviço 

oferecido. Para Fernandes; Ribas, 2015 apud Nagij e Tuff, (2012),  ao criar novos 

mercados e atender novas necessidades de clientes, cria-se novos produtos e novos 

ativos. Neste estágio, acontece o ponto mais avançado de inovação: transformadora 

ou radical, onde são criados novos produtos para mercados que ainda não existem. 

Admite-se dizer que as inovações disruptivas nas universidades públicas 

provavelmente deverão ser geridas a nível nacional dos sistemas de ensino 

superior. E se as universidades privadas quiserem ser capazes de ingressar nesse 

mercado, terão de fazê-la através da criação de unidades de negócios autônomas. 

Esta inovação disruptiva apresenta uma oportunidade para repensar muitas das 

suposições antigas sobre ensino superior, seus processos, onde isso acontece, 

quais são os seus objetivos e como utilizar empresas emergentes disruptivas para 

criar instituições que atuam de forma diferente e mais adequada para enfrentar os 

desafios da mudança no ensino superior. 

 

 

2.3.1 Componentes de um modelo de negócios 

 

 

Christensen et al., (2001) detalha os quatro elementos que compõe os modelos 

de negócios, como descrito na Figura 9.  
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Figura 9 - Componentes do modelo de negócios 

 

Fonte: Christensen et al., (2001, p. 32) 

 

Os modelos de negócios começam com uma proposta de valor: um produto ou 

serviço que ajuda clientes a fazer um trabalho que eles têm tentado fazer de forma 

mais eficaz e, convenientemente, acessível. A organização deve montar o conjunto 

de recursos para entregar essa proposição de valor. À medida que a organização 

usa seus recursos para entregar a sua proposta de valor, logo, uma fórmula de lucro 

emerge com a empresa e segue estes processos para usar seus recursos para 

entregar a proposição de valor. 

A fórmula de lucro define o quão grande a empresa deve tornar-se, que tipo de 

margens bruta e líquida deve atingir para cobrir o custo de seus recursos, e quão 

rapidamente ele precisa para transformar seus ativos para atingir um retorno 

adequado sobre investimento. A fórmula de lucro, por sua vez determina os tipos de 

propostas de valor que o modelo de negócios pode e não pode ofertar. Estes quatro 

elementos do modelo de negócio tornou-o interdependente bloqueado muito 

rapidamente.   

Christensen et al. (2011) afirma que inovações que estejam em conformidade 

com o modelo de negócio são facilmente financiadas. Organizações, por vezes, 

rejeitam uma inovação que surge para resolver um nova necessidade no mercado, 

mas não se encaixa nestes quatro elementos do modelo de negócio. A organização 

mais frequentemente co-opta por tais inovações forçando-os a estar em 

conformidade com o modelo de negócio a fim de obter financiamento. Quando isso 
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acontece, a organização perde a sua capacidade de responder a mudanças 

fundamentais nos mercados em que atua. Isto é o que aconteceu em muitas 

universidades. 

De acordo com o autor, existem três tipos genéricos de modelos de negócios: 

solution shop, value-adding process business e facilited user networks. 

 Solution shop: “lojas de solução” são instituições voltadas para diagnosticar e 

resolver problemas não estruturados, tais como empresas de consultoria, 

agências de publicidade, pesquisa e desenvolvimento organizações e do trabalho 

de diagnóstico realizado em hospitais gerais e as práticas dos médicos 

especialistas.  

 Value-adding process business: organizações com modelos de negócios de 

agregação de valor trazem coisas que são incompletas ou quebradas. Elas 

utilizam os seus recursos e processos para transformá-los em saídas mais 

completas de maior valor. 

 Facilites user networks: usuário facilitador em uma rede de uma empresa na qual 

os participantes trocam as coisas umas com as outras. 

Cada um deles é constituído pela sua própria proposta de valor, recursos, 

processos e fórmula de lucro. Universidades tornaram-se conglomerados dos três 

tipos de modelos de negócios que resultam em instituições complexas onde grande 

parte do custo é amarrado em cima de coordenações, ao invés de pesquisa e do 

ensino. 

 

 

2.3.2. Modelos de Negócios na Indústria Criativa 

 

Pesquisas envolvendo a inovação nos contextos econômico e social, 

particularmente relacionadas às ciências sociais, têm se ampliado em todo o mundo 

(Baregheh, Rowley, & Sambrook, 2009; Gava & Vidal, 2009; Rost, 2011). Contudo, 

definir a inovação no âmbito organizacional não é uma tarefa simples, tendo em 

vista a infinidade de significados que podem ser encontrados na literatura. 

Um caminho para se compreender a inovação é a percepção de que uma 

inovação envolve conhecimento e criatividade, mas deve ir além da definição de 

uma invenção, pois precisa possuir utilidade social e ser comercializável (Fortuin, 

2006). 
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A expressão modelo de negócios tem sua origem relacionada às tecnologias de 

informação. De acordo com Osterwalder (2004), um dos impactos das tecnologias 

de informação é o número crescente de possibilidades de configuração dos 

negócios de uma empresa, permitindo, em virtude dos custos de transação e de 

coordenação reduzidos, que empresas se beneficiem da criação conjunta de valor e 

de redes de canais múltiplos de distribuição. Por outro lado, os formatos 

organizacionais reengenheirados ou, reestruturados, implicam um maior número de 

colaboradores (stakeholders) e em uma complexidade maior, o que dificulta a 

intervenção de administradores e estrategistas. 

Nesse sentido, o modelo de negócios pode ser visto como um instrumento que 

ajuda a compreender e comunicar a lógica de uma organização interna e 

externamente. Cada empresa define o seu modelo de negócio com base nas 

estratégias e objetivos: definição de público-alvo e canais de distribuição, como 

impulsionar vendas e receitas e minimizar custos, quais as atividades-chave, os 

recursos necessários, quais podem ser os parceiros ideais, etc. Mas, sobretudo, é 

essencial delinear a proposta de valor oferecida, bem como os fatores de 

diferenciação que atraem mais usuários (Osterwalder, 2004). Conhecer os 

componentes do modelo de negócios de uma empresa auxilia também a percepção 

de mudanças que precisam ser realizadas nesses componentes, por exemplo, 

quando a empresa desenvolve uma nova tecnologia e precisa entregar essa 

tecnologia a um novo mercado, colaborando para a inovação do modelo de negócios 

e para o crescimento da organização (Osterwalder, 2004). 

Para Costa (2007), um dos desafios das organizações denomina-se inovação 

organizacional. Segundo o autor, persiste nas empresas a visão de que a inovação é 

necessariamente de produtos, processos ou serviços e, mais especificamente, 

tecnológica. Esse entendimento pode ser limitante, tendo em vista que a vertente 

tecnológica é apenas mais uma na busca por novas formas de criação de benefícios 

para os consumidores.  

Alguns autores advogam que no presente não basta inovar, criando produtos 

novos ou melhorias em produtos já existentes, é preciso inovar o conceito de 

negócios, ou o modelo de negócios (Hamel, 2000; Teece, 2010).  

Hamel (2000) enfatizou que atualmente as empresas vencedoras são aquelas 

revolucionárias, capazes de mudar completamente as expectativas dos 

consumidores por meio da imaginação e da criação de inovações mais complexas 
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que implicam a criação de competências, relacionamentos e canais de distribuição 

novos. 

Com o avanço na tecnologia da informação, cada vez mais a entrega de serviços 

tem sido mediada pela tecnologia (Schumann et al., 2012). Este avanço tecnológico 

tem afetado todos os tipos de organizações, fazendo-as repensar seus modelos de 

negócios de acordo com a nova característica imposta pelo poder dado aos clientes.  

Um modelo de negócio “descreve a lógica segundo a qual uma organização cria, 

proporciona e obtém valor” (Osterwalder, 2004). De acordo com os mesmos autores 

“o modelo de negócio é como o esquema de uma estratégia destinada a ser 

implementada através de estruturas organizacionais, de processos e de sistemas”. 

 

 

2.4.2 Características da Indústria Criativa 

 

O termo “indústrias criativas” surgiu nos anos 1990 associado a movimentos 

ocorridos, para designar setores nos quais a criatividade e a informação são 

dimensões essenciais do negócio. Bendazolli et al., (2009), afirma que 

 

o conceito surgiu inicialmente na Austrália, no início década de 1990, 
porém foi na Inglaterra que ele ganhou maior impulso. O caso inglês 
é comumente usado como referência, devido ao seu pioneirismo e à 
associação do tema com uma agenda política e econômica. A 
Inglaterra realizou um mapeamento detalhado das atividades 
criativas no país (DCMS, 2005) e conta com um Ministério das 
Indústrias Criativas. (BENDAZOLLI et al., 2009, p.2) 

 

O conceito dado pelo governo inglês parece ser o mais divulgado em todo mundo 

e pela ótica institucional foi replicado para diversos países, inclusive para o Brasil 

(Reis, 2007, 2008). De maneira complementar, em direção a uma definição mais 

clara e que aproxima a produção criativa com sentido de mercado, a Conferência 

das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) classifica as 

Indústrias Criativas em 4 grandes grupos: patrimônio cultural, artes, mídia e criações 

funcionais (Unctad, 2008). 

As indústrias criativas são “aquelas que têm origem na criatividade, capacidade e 

talento individuais, e que potencializam a criação de riqueza e de empregos através 

da produção e exploração da informação, especialmente protegida pela propriedade 

intelectual” (Creative Industries Mapping Document, 1998). Nesse sentido, incluem 
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as seguintes áreas: artes e antiguidades; arquitetura; artesanato; design; design de 

moda; publicidade; cinema e vídeo; software educacional e de lazer; música; artes 

performativas; difusão por rádio, internet e televisão; edição; videojogos. 

Segundo a UNCTAD (2010), o conceito de Economia Criativa está em evolução 

e baseia-se em ativos criativos que estimulam a geração de renda, a criação de 

empregos e a exportação de ganhos, além de, concomitantemente, promover 

inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. 

Bendazolli et al., 2009, apresenta um quadro de definições do conceito de 

indústrias criativas, apresentado por diversos autores, visto a sua múltipla forma de 

atuação: 

 

Quadro 1 

Definições do conceito de Indústrias Criativas 

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA 

“Atividades que têm a sua origem na criatividade, 

competências e talento individual, com potencial para a 

criação de trabalho e riqueza por meio da geração e 

exploração de propriedade intelectual [...] As indústrias 

criativas têm por base indivíduos com capacidades criativas e 

artísticas, em aliança com gestores e profissionais da área 

tecnológica, que fazem produtos vendáveis e cujo valor 

econômico reside nas suas propriedades culturais (ou 

intelectuais).” 

DCMS (2005, 

p.5.) 

“A ideia de indústrias criativas busca descrever a convergência 

conceitual e prática das artes criativas (talento individual) com 

as indústrias culturais (escala de massa), no contexto de 

novas tecnologias midiáticas (TIs) e no escopo de uma nova 

economia do conhecimento, tendo em vista seu uso por parte 

de novos consumidores cidadãos interativos.” 

Hartley 

(2005, p.5) 

“Em minha perspectiva, é mais coerente restringir o termo 

‘indústria criativa’ a uma indústria onde o trabalho intelectual é 

preponderante e onde o resultado alcançado é a propriedade 

intelectual.” 

Howkins 

(2005, p. 119) 
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“[Indústrias criativas] produzem bens e serviços que utilizam 

imagens, textos e símbolos como meio. São indústrias guiadas 

por um regime de propriedade intelectual e [...] empurram a 

fronteira tecnológica das novas tecnologias da informação. Em 

geral, existe uma espécie de acordo que as indústrias criativas 

têm um coregroup, um coração, que seria composto de 

música, audiovisual, multimídia, software, broadcasting e todos 

os processos de editoria em geral. No entanto, a coisa curiosa 

é que a fronteira das indústrias criativas não é nítida. As 

pessoas utilizam o termo como sinônimo de indústrias de 

conteúdo, mas o que se vê cada vez mais é que uma grande 

gama de processos, produtos e serviços que são baseados na 

criatividade, mas que têm as suas origens em coisas muito 

mais tradicionais, como o craft, folclore ou artesanato, estão 

cada vez mais utilizando tecnologias de management, de 

informática para se transformarem em bens, produtos e 

serviços de grande distribuição.” 

Jaguaribe 

(2006) 

“As indústrias criativas são formadas a partir da convergência 

entre as indústrias de mídia e informação e o setor cultural e 

das artes, tornando-se uma importante (e contestada) arena 

de desenvolvimento nas sociedades baseadas no 

conhecimento [...] operando em importantes dimensões 

contemporâneas da produção e do consumo cultural [...] o 

setor das indústrias criativas apresenta uma grande variedade 

de atividades que, no entanto, possuem seu núcleo na 

criatividade.” 

Jeffcutt 

(2000, p. 123-

124) 

“As atividades das indústrias criativas podem ser localizadas 

em um continuum que vai desde aquelas atividades totalmente 

dependentes do ato de levar o conteúdo à audiência (a maior 

parte das apresentações ao vivo e exibições, incluindo 

festivais) que tendem a ser trabalho-intensivas e, em geral, 

subsidiadas, até aquelas atividades informacionais orientadas 

mais comercialmente, baseadas na reprodução de conteúdo 

Cornford e 

Charles 

(2001, p. 17) 



40 

 

original e sua transmissão a audiências (em geral distantes) 

(publicação, música gravada, filme, broadcasting, nova mídia). 

Fonte: Bendazolli et al. (2009, p.2) 

Para Bendazolli et al. (2009, p.2) a evolução do termo “industrias culturais” até 

“indústrias criativas” demonstra uma tentativa de articulação entre os domínios da 

arte ou cultura, da tecnologia e dos negócios, porém agora com pretensões de 

salientar os aspectos positivos no modelo de atuação desta economia. 

De acordo com o Relatório das Nações Unidas sobre a Economia Criativa, 

intitulado “Widening Local Development Pathways”, coeditado pela UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) por meio do Escritório da ONU para a 

Cooperação Sul-Sul, divulgado em 2013, existem dez recomendações sobre os 

avanços e atuações da Indústria Criativa: 

Quadro 2  

Recomendações sobre os avanços e atuações da Indústria Criativa 

1. Reconhecer que, além de seus benefícios econômicos, a economia criativa gera 
um valor não monetário que contribui notavelmente com a consecução de 
desenvolvimento sustentável inclusivo e centrado nas pessoas. 

2. Fazer da cultura uma impulsionadora e uma facilitadora dos processos de 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

3. Revelar oportunidades, identificando os ativos da economia criativa. 

4. Melhorar o acervo de informação empreendendo uma compilação de dados 
rigorosos como investimento preliminar essencial para adotar políticas coerentes 
de desenvolvimento da economia criativa. 

5. Investigar as conexões entre os setores formal e informal para elaborar políticas 
de desenvolvimento da economia criativa. 

6. Analisar os fatores de êxito cruciais que contribuem com a abertura de novas 
causas para o desenvolvimento da economia criativa local. 

7. Investir em criatividade, inovação e desenvolvimento das empresas criativas. 

8. Investir no aumento de capacidades a nível local para potencializar os criadores 
e empresários culturais, os funcionários da administração e das empresas do 
setor privado. 

9. Participar da cooperação Sul-Sul para facilitar uma aprendizagem mútua 
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proveitosa e fundamentar os programas internacionais para o desenvolvimento. 

10. Posicionar a cultura nos programas locais de desenvolvimento econômico e 
social, inclusive frente a prioridades contrapostas. 

Fonte: Widening Local Development Pathways (2013) 

 

O Relatório inclui exemplos que demonstram que a economia criativa é diversa e 

inovadora e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em 

desenvolvimento.  

Além de gerar postos de trabalho, a economia criativa contribui com o bem-estar 

geral das comunidades, fomenta a autoestima individual e a qualidade de vida, o 

que resulta em um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Em momentos em que 

a comunidade internacional está estruturando uma nova agenda de desenvolvimento 

pós-2015, é vital reconhecer a importância e o poder dos setores cultural e criativo 

como impulsionadores de desenvolvimento, estima Irina Bokova, diretora-geral da 

UNESCO.  

Diferente do que é adotado em diversos países anglo-saxões, asiáticos e latinos, 

o Brasil não adotou a expressão “indústrias criativas” para representar os conjuntos 

de empreendimentos que atuam no campo da Economia Criativa, optando pelo 

termo “setores criativos”, visando reduzir ruídos de cognição que pudessem ser 

gerados. Além disso, compreendendo que a criatividade e o conhecimento são 

insumos imprescindíveis a toda e qualquer atividade humana e que a propriedade 

intelectual não é um elemento que define bens e serviços criativos, o Plano da 

Secretaria da Economia Criativa (BRASIL, 2011) adota a seguinte definição:  

Os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como 
processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, 
cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em 
produção de riqueza cultural, econômica e social. A economia criativa é, 
portanto, a economia do intangível, do simbólico. Ela se alimenta dos 
talentos criativos, que se organizam individual ou coletivamente para 
produzir bens e serviços criativos. (BRASIL, 2011, p. 22)  

 

Alves e Souza (2012) apontam que, a partir do fim dos anos noventa, percebe-

se, progressivamente, que o conceito de indústrias criativas vai se aproximando de 

outros mais amplos ou correlatos, como economia criativa. A economia criativa 

surge designando o conjunto de empresas que têm na arte, na cultura, na 

criatividade, no saber vivo e diário e na cotidianidade o seu processo produtivo e seu 

produto final, simultaneamente. Esta economia desenvolve-se no contexto de 



42 

 

desmaterialização do trabalho, de conformação de uma economia da informação, do 

conhecimento e do aprendizado, em que as habilidades cognitivas e 

comunicacionais, ou seja, recursos imateriais emergem como novos fatores de 

produção e impõem a revisão de estratégias empresariais, dinâmicas 

organizacionais e modelos de negócios até então vigentes. 

 

 

2.5 Cauda Longa e modelos de negócios Freemium 

 

Há quase uma década, Chris Anderson (2006) movimentou o mundo dos 

negócios com uma ideia simples e aparentemente poderosa. Ele previu que a 

Internet mudaria a lógica do consumo, uma vez que eliminaria a tradicional limitação 

de espaço em lojas que vendiam roupas, discos, perfumes, eletrônicos. A teoria traz 

exemplo de alguns gigantes como Amazon, Apple e Netflix. Os baixos custos para 

distribuição e armazenamento de empresas que aplicam esta estratégia com 

sucesso (por exemplo, com a distribuição digital), permite que obtenham uma 

quantidade significativa de lucro vendendo produtos incomuns para várias pessoas, 

ao invés de se limitar aos poucos produtos populares que vendem em maior 

quantidade. O conjunto das vendas desta grande quantidade de produtos não 

populares é chamada de Cauda Longa. 

Para Anderson, (2006): 

os dados sobre vendas e as tendências desses serviços e de outros 
semelhantes revelam que a economia emergente do entretenimento 
digital será radicalmente diferente da que caracterizava o mercado 
de massa. Se a indústria do entretenimento no século XX baseava-
se em hits, a do século XXI se concentrará com a mesma 

intensidade em nichos. (ANDERSON, 2006, p. 15) 
 

Com espaço infinito, a soma dos milhares de produtos de nicho que não 

chegavam às prateleiras se transformaria num mercado tão relevante quanto o dos 

produtos de massa. 

Anderson (2006) traz alguns indicativos que resumem a atuação de modelos de 

negócios orientados pela teoria da Causa Longa. O primeiro imperativo refere-se à 

disponibilização de tudo, ou seja, faz referência exclusivamente às questões legais 

sobre os direitos autorais que podem envolver o comércio. O segundo imperativo é 
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sobre ajudar usuários e encontrá-los. Para tal, o segredo é impulsionar a facilidade 

pela busca.  

“Os negócios de Cauda Longa tratam os consumidores como indivíduos, 

oferecendo a personalização ou customização em massa como alternativa para o 

mercado de massa. ” (ANDERSON, 2006, p. 216). 

Em paralelo aos indicativos, Anderson (2006), cita também nove regras 

praticadas pelos agregadores de Cauda Longa bem-sucedidos. 

 

Quadro 3 

Nove regras praticadas pelos agregadores de Cauda Longa bem-sucedidos 

1. Movimente os estoques para dentro... ou para fora; 

2. Deixe os clientes fazerem o trabalho; 

3. Um método de distribuição não é adequado a todas as situações; 

4. Um produto não atende a todas as necessidades; 

5. Um preço não serve para todos; 

6. Compartilhe informações; 

7. Pense “e”, não “ou”; 

8. Ao fazer o seu trabalho, confie no mercado; 

9. Compreenda o poder da gratuidade. 

Fonte: Anderson (2006, p. 216). 

 

As regras citadas no quadro 3, são tendências verificadas em mercados que 

adotaram com sucesso a estratégia da Cauda Longa. 

A última regra citada deu origem a um novo conceito também de Chris Anderson, 

conhecido como Freemium. É possível encontrar novos modelos de negócios em 

que “free” quer mesmo dizer “free”, grátis. São negócios online, em que os custos 

marginais são próximos de zero.  
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A aplicação do modelo freemium no âmbito da educação a distância acontece a 

partir do momento em que o aluno pode cursar livremente, de maneira gratuita, os 

cursos de seus interesse e a cobrança acontece apenas quando este deseja a 

obtenção de um certificado de conclusão oficial. 

Esta é uma mudança não apenas de gestão, mas também uma nova forma de 

disseminação do conhecimento por aquelas universidades que optarem por este 

modelo. 

Esse novo conceito de modelo de negócio baseado no grátis originou 4 

categorias: 

Quadro 4 

Modelos de Negócios com base no grátis 

Categoria Descrição 

Subsidiação Cruzada O produto é ofertado gratuitamente a 

fim de vender outro produto com 

maior margem de lucro. 

Mercado de três participantes Terceiro elemento financia troca 

gratuita entre outras duas partes.  

Freemium Oferecimento de qualquer coisa que 

acompanhe uma versão paga 

Premium. 

Mercados não monetizados Pessoas optam por dar algo sem 

esperar receber em troca qualquer 

tipo de pagamento  

Fonte: Elaborado pela autora com base no livro “Free, O Futuro dos Preços” 

Chris Anderson, 2009, p.256-258. 

O modelo freemium tem diversas variantes de acordo com os objetivos de uma 

empresa. No entanto, segundo Anderson (2009, p.249) podem ser identificados 

quatro variantes principais baseados no modelo freemium: 
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Quadro 5 - Variações de modelo freemium 

1. Tempo Limitado 

Aplicação Vantagem Desvantagem 

30 dias de graça, depois pago. 

Este é o modelo da força de 

venda. 

Fácil de implementar 

e baixo risco de 

canibalização. 

Clientes potenciais podem 

não estar dispostos a testar o 

produto, sabendo que se não 

pagarem, não receberão 

qualquer benefício após o 

período de experiência. 

2. Recursos Limitados 

Aplicação Vantagem Desvantagem 

Oferta de uma versão gratuita 

com funções básicas, em 

paralelo com uma versão 

sofisticada e com funções 

extra, designada de versão 

premium.  

Melhor forma de 

maximizar o 

alcance. 

Necessidade de criar duas 

versões do produto. 

3. Entrada limitada 

Aplicação Vantagem Desvantagem 

Apenas um número limitado 

de pessoas pode ter acesso 

ao uso do serviço 

gratuitamente, sendo que as 

restantes terão que pagar 

para usar o produto. 

Fácil de 

implementar. 

Pode canibalizar o extremo 

inferior do mercado. 

4. Limitado ao tipo de cliente 

Aplicação Vantagem Desvantagem 

Empresas pequenas usam os 

serviços gratuitamente, 

enquanto empresas grandes 

pagam. 

Cobra das empresas 

de acordo com sua 

capacidade de 

pagar. 

Processo de verificação 

complexo e de difícil controle. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no livro “Free, O Futuro dos Preços” 

Chris Anderson, 2009, p. 249-250. 
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De toda forma, é necessário que se leve em consideração alguns fatores 

importantes para alcançar eficácia neste modelo de negócio. Anderson (2009, p. 

250), afirma ser importante considerar a segmentação do produto a ser oferecido no 

mercado. Se uma empresa oferecer demais na versão gratuita, os utilizadores 

deixam de ter motivos para se converterem a uma das versões pagas.  
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia do presente estudo está embasada na pesquisa quantitativa. 

Os dados qualitativos em geral são obtidos de forma narrativa e são 
usados para descrever o comportamento humano ou fenômenos 
administrativos. Os dados quantitativos, por outro lado, são captados 
através do uso de várias escalas numéricas. As abordagens 
qualitativas para coleta de dados são frequentemente usadas no 
estágio exploratório do processo de pesquisa. Seu papel é identificar e 
ou refinar os problemas de pesquisa que possam ajudar a formular e 
testar estruturas conceituais. Por sua vez, as abordagens quantitativas 
para coleta de dados são muito usadas quando temos problemas de 
pesquisa ou modelos teóricos bem definidos. A validação desses 
conceitos e modelos normalmente envolve o uso de dados obtidos em 
surveys de grande escala. (HAIR et al., 2005, p. 170) 

 

A pesquisa quantitativa pressupõe a utilização de instrumentos estatísticos 

para a análise de dados, sendo que de acordo com Hair et al. (2005, p. 152) “os 

dados quantitativos são tradicionalmente obtidos por meio de várias escalas 

numéricas”. 

O estudo é de caráter exploratório, descritivo e transversal. De acordo com Gil 

(2006, p.43), “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias”. As pesquisas descritivas “visam descobrir 

a existência de associações entre variáveis”. (GIL, 2007, p. 44) 

Para Hair et al. (2005) a pesquisa exploratória é particularmente útil quando o 

pesquisador dispõe de poucas informações e necessita desenvolver uma maior 

compreensão sobre o tema.  

A pesquisa descritiva é utilizada quando é realizada uma descrição de alguma 

situação.  

Os planos de pesquisa descritiva em geral são estruturados e 
especificamente criados para medir as características descritas em 
uma questão de pesquisa. As hipóteses, derivadas da teoria, 
normalmente servem para guiar o processo e fornecer uma lista do 
que precisa ser mensurado. (HAIR et al., 2005, p. 86) 

 
Quanto à transversalidade dessa pesquisa, ela se justifica pelo fato dos dados 

serem coletados em “um dado ponto no tempo” (HAIR et al., 2005, p. 87). 
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Esta é uma pesquisa exploratória e descritiva que estuda e descreve a 

possibilidade de verificar características dos modelos de negócios das indústrias 

criativas replicados nos modelos de negócios da educação superior a distância no 

Brasil. 

 

 

3.1 Procedimentos para Coleta e Análise de Dados 

 

 

Seguindo a descrição de Hair et al. (2005) a trajetória da coleta de dados da 

presente pesquisa é caracterizada por métodos de survey de autoadministração 

(survey eletrônico) e de administração por entrevistador (entrevista semiestruturada). 

Quanto a pesquisa quantitativa os dados foram coletados através de survey 

eletrônica, com aplicação de um questionário auto administrado. De acordo com Hair 

et al., (2005, p. 159) a aplicação de um questionário auto administrado parte do 

pressuposto de que “o respondente tenha conhecimento e motivação para completá-

los sozinho”. 

O instrumento utilizado foi a escala desenvolvida por Kim Joar Bekkelund 

(2011). Essa escala é unidimensional, ou seja, composta apenas pelo construto 

Sucesso com Freemium. A pesquisa se estruturou em 3 estudos de caso que 

trouxeram resultados positivos e significativos, indicando que a adoção do modelo 

de negócios é viável. Por outro lado, seu estudo também mostra que o sucesso não 

é garantido e que há dificuldades consideráveis quando se adota o modelo 

freemium. A escala é resultado de análise e discussão de resultados empíricos 

sobre adoção do freemium em modelos de negócio, originando 8 indicadores a 

serem avaliados. 

Ela é composta por 8 indicadores e a amostra foi composta de 61 

respondentes. De acordo com Hair et al., (2005) para cada indicador de uma medida 

utilizada deve-se ter entre 5 a 10 respondentes, desse modo, o número de 

respondentes ultrapassa o limite mínimo previsto de 40 respondentes.  

A coleta foi realizada junto à Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e 

os associados da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), entre os 

dias 19/09/2016 e 29/09/2016.  
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Para a análise dos dados quantitativos foram utilizados os programas de 

computador Microsoft Office Excel (Excel) versão 2007 e Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 21. Foram realizados os cálculos da média, do 

desvio-padrão, do coeficiente de variação e do índice de precisão (alfa de 

Cronbach).  

Em sequência realizou-se a análise fatorial exploratória dos dados que é uma 

técnica estatística que tem como objetivo descrever a estrutura de dependência de 

um conjunto de variáveis que, supostamente, medem aspectos comuns. Dessa 

forma foi possível verificar a possibilidade de reduzir a quantidade de variáveis sem 

perder a força da pesquisa além de gerar as evidências da validade do questionário. 

Visando um melhor entendimento dessas análises, optou-se em apresentar os 

resultados encontrados em duas seções, sendo a primeira referente à análise 

descritiva dos dados na tabela 3 e a segunda referente aos resultados do modelo de 

pesquisa na tabela 7. 

 

 

3.2 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados para a presente pesquisa se deu através da aplicação de 

questionário auto administrado, disposto no apêndice 1. 

 

 

 

3.2.1 Instrumento de Medida 

 

 

Elaborou-se um formulário (APÊNDICE 1) de 8 variáveis, contendo 

afirmativas que compõem a escala elaborada por Kim Joar Bekkelund (2011). A 

pesquisa teve caráter sigiloso, portanto os respondentes não precisavam se 

identificar.  

As respostas foram analisadas através de uma escala de resposta do tipo 

Likert de cinco pontos onde 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. Uma 

escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada 
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uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de 

concordância desde o discordo totalmente (nível 1), até ao concordo totalmente 

(nível 5, 7 ou 11). Assim, é possível medir a atitude do sujeito somando, ou 

calculando a média, do nível selecionado para cada frase. 

O formulário tinha uma explicação sobre seu preenchimento assim como 2 

questões referentes a algumas variáveis de atuação EAD tais quais: “há quanto 

tempo você atua com educação a distância” e “qual é atualmente seu envolvimento 

com educação a distância”. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram coletados dados junto aos associados da Associação Brasileira de 

Educação a Distância e docentes e coordenadores da Universidade Metodista de 

São Paulo. Os dados foram coletados em um período de 8 dias, de 19/09/2016 a 

27/09/2016. 

 

4.1 Participantes 

 

 

A seguir são apresentadas as características dos participantes da pesquisa 

quantitativa em relação à atuação no EAD. Em relação ao tempo de atuação no EAD 

a maioria dos respondentes tem entre 5 a 10 anos de atuação no EAD (52,46%). O 

segundo maior grupo de respondentes, representa 27,87%, e possui mais de 10 

anos de atuação em EAD. Assim, é possível perceber que os respondentes 

possuem alto nível de envolvimento com a EAD, trazendo significância para a 

pesquisa. Os grupos com maiores tempos de atuação, representam 80,33 % do total 

de respondentes. 

No quadro 6 é possível visualizar os respondentes distribuídos por tempo de 

autuação no EAD. 

Quadro 6 

Respondentes por tempo de atuação no EAD 

Tempo de Atuação Frequência % 

De 1 a 2 anos 2 3,28% 

De 2 a 5 anos 10 16,39% 

De 5 a 10 anos 32 52,46% 

Mais de 10 anos 17 27,87% 

TOTAL 61 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto ao envolvimento no EAD a maioria dos respondentes são docentes 

(42,62%), sendo que a distribuição dos respondentes de acordo com seu 

envolvimento no EAD encontra-se demonstrada na figura 10. O grupo de 

coordenadores também contribui com significativa relevância na pesquisa, 
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representando 32,79% dos respondentes. Novamente, é possível perceber 

envolvimento entre os respondentes. Juntos, docentes e coordenadores, 

representam 75,41% do total de respondentes. 

 

Figura 10 - Participantes por tipo de envolvimento no EAD 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.2 Análise descritiva dos dados 

 

 

A tabela 3 demonstra o resultado médio encontrado, assim como o valor de 

desvio padrão, coeficiente de variação e de alfa de Cronbach (coeficiente de 

precisão) da pesquisa aplicada referente a escala. 
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Tabela 3 - Análise descritiva dos dados I 

Construto Média Desvio Padrão 
(DP) 

Coeficiente de variação 
(CV) 

Alfa de 
Cronbach 

Sucesso com 
Freemium 

4,004 0,5696 14,23% 0,712 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação ao alfa de Cronbach, esse se encontra acima de 0,70, que de 

acordo com Hair et al. (2005) é o índice mínimo aceito em pesquisas. 

O desvio padrão, assim como o coeficiente de variação encontrados indicam 

uma baixa dispersão dos escores em relação ao resultado médio, ou seja, por se 

encontrar dentro de uma escala de 0% a 15%, demonstra que existe 

homogeneidade nas respostas dos pesquisados.  

A média de 4,004 que fica entre a resposta concordo parcialmente e 

concordo, assim como a homogeneidade das respostas, indicam que em relação ao 

público pesquisado existe percepção positiva de que há características dos modelos 

de negócios freemium replicáveis no contexto da gestão de modelo de negócios 

orientados para a Educação a Distância. 

Na tabela 4 encontra-se apresentada a quantidade de resposta por item da 

escala Likert para cada uma das afirmativas. 

 

Tabela 4 - Quantidade de respostas por item da escala Likert 

Item Escala Likert Quantidade de Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 = Discordo Totalmente 0 1 0 0 0 1 8 3 13 

2 = Discordo Parcialmente 4 3 3 9 5 0 5 4 33 

3 = Indiferente 7 6 17 9 5 8 18 9 79 

4 = Concordo Parcialmente 26 27 18 26 23 15 18 24 177 

5 = Concordo Totalmente 24 24 23 17 28 37 12 21 186 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A proposição 1, em que refere-se a percepção dos respondentes quanto a 

aplicação do modelo freemium na EAD é composta em quase sua totalidade (82%) 

por pareceres 4  5, o que infere em alto índice de aceitação para o modelo. 

Na proposição 2, quando questionados sobre oferecer uma versão gratuita do 

curso Educação a Distância e esta ser capaz de transmitir o valor acrescido da 
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versão Premium, 83% dos respondentes optaram pelas parciais “concordo 

parcialmente” e “concordo totalmente”. 

Quando questionados, na proposição 3, sobre a comunicação viral ser um 

fator determinante para aplicação do modelo freemium na EAD, aparece a 2ª maior 

disparidade de resposta para os pareceres 3, 4 e 5 (95%). Ainda sim, apresentando 

um parecer mais favorável para as parciais 4 e 5, representando 67% das respostas. 

A afirmativa 4, referente ao baixo custo do oferecimento na versão gratuita, 

apresenta um percentual de 71% de respostas nos pareceres 4 e 5. Isso significa 

que, quando optado por oferecer um modelo freemium de EAD, o custo inicial na 

versão gratuita deve ser baixo para o cliente. 

A reflexão apresentada na afirmativa 5, sobre mercado-alvo de atuação, 

também apresenta um alto índice de respondentes (83%) para as concordâncias 4 e 

5. 

A afirmativa 6, referente ao acompanhamento dos custos e receitas aplicáveis 

ao modelo, apresenta 85% de percepções para “concordo parcialmente” e “concordo 

totalmente”, o que desperta, principalmente nos gestores, cuidado com esta métrica. 

A penúltima afirmativa, sobre o tempo de vida dos clientes se apresentarem 

um fator determinante na aplicação do modelo, foi a que mais apresentou 

disparidade entre as parciais 3, 4 e 5, representando 78% do total. Entretanto, os 

pareceres 3 e 4 representam, isoladamente, 60% do total. 

Por fim, a última afirmativa, referente à automatização de atividades manuais 

mais exigentes, apresenta um percentual de 74% para as respostas “concordo 

parcialmente” e “concordo totalmente”. 

 

 

4.3 Resultados da análise fatorial 

 

 

Visando verificar a possibilidade de reduzir a quantidade de variáveis sem 

perder a força da pesquisa, assim como, proporcionar evidências da validade do 

questionário aplicado, será realizada a análise fatorial exploratória, que é uma 

técnica estatística que tem como objetivo descrever a estrutura de dependência de 

um conjunto de variáveis que, supostamente, medem aspectos comuns.  
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De acordo com Hair et al. (2009) a escolha pela extração de fatores deve 

seguir, além de critérios estatísticos, razões teóricas que justifiquem essa extração, 

dessa forma, como se trata de um construto pertencente a uma escala que já foi 

validada, a análise fatorial foi realizada forçando para ficar com o mesmo número de 

construtos propostos na escala original, ou seja, um componente.  

Quanto à interpretação dos dados levou-se em conta o que apontam 

Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010), no quadro 7 é apresentada uma síntese 

dessas informações: 

 

Quadro 7 - Resumo para a interpretação dos dados da análise fatorial 

Nível de mensuração Resultado esperado 

Amostra Amostras mínimas entre 40 e 100 casos, além da 
razão entre o número mínimo de 5 respondentes 

por variável (maior valor) 

Correlação Maior parte dos coeficientes de correlação deve 
apresentar valores acima de 0,30 

Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) Quanto maior melhor, tendo 0,50 como o patamar 
mínimo de adequabilidade (HAIR et al., 2006 apud 
FIGUEIREDO FILHO; SILVA FILHO, 2010, p. 167) 

Bartelett Test of Spherecity 
(BTS) 

p-value<0,05 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010, 

p. 167). 

 

Além disso, o valor mínimo aceitável para comunalidade é de 0,50, sendo que 

deve ser excluída a variável que tiver comunalidade inferior a esse valor (SCHAWB, 

2007 apud FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010).  

A realização da análise fatorial, utilizando-se do método de componentes 

principais e extração de apenas apresentou um Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,669 

e uma significância p-value de 0,000 para o teste de esferecidade de Bartlet (BTS). 

Levando em conta o quadro 7, no que diz respeito ao KMO esse se encontra acima 

do valor mínimo de adequabilidade de 0,50. 

Em relação ao teste de BTS a rejeição da hipótese nula de que a matriz de 

dados é similar a uma matriz-identidade indica que a matriz é fatorável 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010), pois o nível de significância 

encontrado tem p-value < 0,050. Dessa forma, comparando os resultados 

encontrados com as teorias sobre o tema, conclui-se que nesse caso a utilização da 
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análise fatorial com a extração de um componente é aceitável podendo ser 

realizada.  

A próxima etapa consistiu em analisar as comunalidades, sendo que cinco 

variáveis apresentaram valor abaixo de 0,50 que é o valor mínimo aceitável. Desse 

modo levando em conta esse resultado uma nova análise fatorial foi realizada 

excluindo do teste essas cinco variáveis: Afirmativa 3 (0,278), Afirmativa 4 (0,101), 

Afirmativa 5 (0,185), Afirmativa 7 (0,086) e Afirmativa 8 (0,439). 

Os resultados encontrados continuaram apontando para a possibilidade da 

análise fatorial, assim como foram mais significativos, pois o KMO encontrado foi de 

0,724 e a significância para o teste de BTS se manteve em p-value de 0,000. 

Na tabela 5 é possível que se visualize o resultado da análise fatorial com a 

manutenção apenas das afirmativas 1, 2 e 6 que foram as que mantiveram 

comunalidade superior ao indicado de 0,50, sendo que, conforme pode ser 

observado, todas tiveram carga fatorial alta, ou seja, alta correlação entre elas. 

 
Tabela 5 - Resultado da análise fatorial com a manutenção apenas das afirmativas 
1, 2 e 6. 

Matriz de componente 
rotativa 

Comunalidades KMO BTS Variância 
Acumulada 

Alfa de 
cronbach 

Variáveis Componente 

1 Inicial Extração 0,724 0,000 74,87% 0,832 

Afirmativa 1 0,871 1,000 0,759 

Afirmativa 2 0,859 1,000 0,738 

Afirmativa 6 0,865 1,000 0,749 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma e levando em conta os resultados encontrados, deve ser 

mantida na escala apenas as afirmativas 1, 2 e 6 já que as demais apresentaram 

baixa comunalidade entre elas. Além disso, a extração com essas 3 variáveis em 

apenas 1 dimensão atinge 74,87% da variância acumulada, estando acima do 

patamar mínimo de 60% (HAIR et. al., 2009). Vale destacar que esse percentual é 

muito superior ao que mantinha na escala todas as afirmativas (37,872%). 

Outrossim, o resultado sem forçar para a manutenção de apenas 1 dimensão, 

apontava para a existência de 2 dimensões e a exclusão das afirmativas 3, 7 e 8 que 

tiveram comunalidades inferiores a 0,50, conforme pode ser verificado na tabela 6. 
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Tabela 6 - Resultado da análise fatorial sem forçar para apenas 1 dimensão 

Matriz de componente rotativa Comunalidades KMO BTS Variância 
Acumulad

a 

Alfa de 
cronbac

h 
Variáveis Componente 

1 2 Inicial Extração 0,66
9 

0,000 56,89% 0,712 

Afirmativa 1 0,774 -0,228 1,000 0,650 

Afirmativa 2 0,795 -0,300 1,000 0,721 

Afirmativa 3 0,527 -0,333 1,000 0,389 

Afirmativa 4 0,318 0,746 1,000 0,657 

Afirmativa 5 0,430 0,653 1,000 0,612 

Afirmativa 6 0,844 0,086 1,000 0,719 

Afirmativa 7 0,293 -0,483 1,000 0,319 

Afirmativa 8 0,662 0,213 1,000 0,484 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A realização do teste excluindo as afirmativas 3, 7 e 8 apontaram para um 

problema em relação a afirmativa 5 que apresentou carga fatorial acima de 0,40 nas 

duas dimensões (0,520 no componente 1 e 0,649 no componente 2).  

De acordo com Hair et al. (2009) uma mesma variável não pode contribuir 

para fatores distintos adotando 0,40 como limite aceitável na criação de um fator e 

dessa forma a mesma deve ser excluída, sendo que ao excluí-la a afirmativa 4 

também deve ser excluída da escala, pois fica isolada em uma dimensão. Portanto, 

mais uma vez fica demonstrado que a escala deve ser aplicada com as afirmativas 

1, 2 e 6 apenas. 

Considerando esse resultado abaixo encontra-se demonstrado o resultado 

médio, assim como o valor de desvio padrão, coeficiente de variação e de alfa de 

Cronbach (coeficiente de precisão) da pesquisa realizada considerando apenas 

essas 3 afirmativas. 

Tabela 7 - Análise descritiva dos dados II 

Construto Média 
Desvio Padrão 

(DP) 
Coeficiente de 
variação (CV) 

Alfa de 
Cronbach 

Sucesso com 
freemium 

4,24 0,758 17,88% 
0,832 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O desvio padrão e o coeficiente de variação indicam homogeneidade 

moderada, e o alfa de cronbach está acima de 0,70 que é o mínimo aceitável em 

pesquisas. Quanto a média de 4,24, se manteve entre a resposta concordo 

parcialmente e concordo. Entretanto, esse resultado não altera as análises que 
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foram apresentadas na Análise Descritiva dos Dados em relação ao comparativo 

dos resultados encontrados e a teoria utilizada nesse trabalho quanto a percepção 

positiva de que há características dos modelos de negócios freemium replicáveis no 

contexto da gestão de modelo de negócios orientados para a Educação a Distância. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação se propôs a investigar como as influências dos 

modelos de negócios das industrias criativas orientadas pelo freemium poderiam 

interferir na forma de distribuição de cursos do Ensino Superior em Educação a 

Distância. Este modelo de negócios, cada vez mais utilizado pelas empresas, que 

aposta num meio cada vez mais online, veem no modelo freemium uma gestão 

eficaz. 

Foi possível observar até que ponto os atores envolvidos com Educação a 

Distância percebem a presença das oito proposições sugeridas por Bekkelund 

(2011) e se estas são suficientes por si só para que as universidades sejam bem 

sucedidas quando optam por oferecer seus cursos de Educação a Distância 

orientando-se pelo modelo freemium. Descobriu-se que o freemium é uma 

ferramenta potencialmente muito poderosa, mas que é essencial entender como 

funciona e o que implica para uma empresa antes de ser escolhido. Como tal, as 

proposições podem ser utilizadas como critérios para uma análise ante da 

concepção de um modelo de negócio orientado pelo freemium. O modelo freemium 

orienta-se por oferecer um produto digital de forma gratuita, para que este funcione 

de forma a persuadir o usuário, que em um futuro breve, opte por contratar a versão 

premium, paga e com mais vantagens frente a versão gratuita. 

Uma grande força que potencializa o modelo freemium se deve ao fato de, 

justamente pela oferta ser gratuita, o poder de atração dos usuários motiva novos 

usuários a utilizar e compartilhar o serviço em sua rede de relacionamento e 

interesse. 

A principal discussão a ser levantada, é quanto a monetização do 

oferecimento dos cursos de forma gratuita e em qual motivo estes se tornam pagos. 

A Coursera, sites de cursos online, já está trabalhando em modelo semelhante ao 

freemium, onde o usuário, a partir de uma mensalidade, consegue ter acesso a todo 

o conteúdo oferecido de forma gratuita e, caso queira, o investimento acontece no 

momento da certificação formal de formação no curso realizado.  
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Como mostrou o resultado da pesquisa quantitativa, três afirmativas são as 

principais (1, 2 e 6) e acabam por justificar a adoção do modelo freemium na EaD 

principalmente quando se considera o oferecimento de uma versão gratuita que 

venha a sustentar uma versão premium e também quanto ao acompanhamento dos 

custos e receitas aplicáveis ao modelo. Todavia, numa visão macro das 

proposições, todas apresentaram índice superior a 50% quando analisadas apenas 

as percepções “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”. 

Assim, é possível afirmar, com base nesse estudo, que as universidades que 

oferecem cursos EaD têm potencial para tornar viável suas estratégias baseadas no 

modelo freemium. 

Para um estudo futuro, seria interessante a abordagem do tema ampliando a 

quantidade de respondentes e, incluindo, instituições de ensino superior com 

oferecimento de Educação a Distância dispostas a aplicar tal modelo de negócios. 

Outro estudo, ainda com base em Bekkelund (2011), se aprofundaria quanto à 

importância dos fatores críticos de sucesso em empresas que já atuam com este 

modelo de negócios e suas percepções, visto que a literatura atual sobre o tema 

ainda é bastante fragmentada. 

Outro estudo de relevância é investigar a correta relação entre as opções 

gratuitas e pagas, para que estas não acabem por apresentar uma baixa taxa de 

conversão para a universidade. Bekkelund (2011) aponta que 90% dos usuários da 

versão gratuita não se tornam usuários pagantes. Isso exige que os custos 

marginais sejam realmente baixos dentro do mercado. Caso contrário, o grupo 

potencial de usuários pagantes (10%) não sustentariam o oferecimento no modelo 

freemium nem o modelo premium, tornando a versão paga mais cara do que os 

usuários estariam dispostos a pagar. 

Por fim, inserir a Educação a Distância neste modelo de negócios é visualizar 

a aprendizagem on-line como uma inovação sustentável. As instituições de ensino 

superior podem usar esta inovação para romper o modelo de sala de aula existente 

para oferecer a democratização do ensino para mais alunos, bem como proporcionar 

uma melhor experiência de aprendizagem. 
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APÊNDICE 1 - Formulário para pesquisa quantitativa 

 

"Aceito participar de uma pesquisa sobre novos modelos de negócio e gestão de 

Educação a Distância, sendo os dados fornecidos utilizados exclusivamente para 

fins acadêmicos e científicos. Sei que minha opinião será mantida anônima, 

analisada e divulgada apenas para os fins mencionados." 

(   ) aceito  (   ) não aceito 

O objetivo do questionário é verificar se há características dos modelos de negócios 

freemium replicáveis no contexto da gestão de modelo de negócios orientados para 

a Educação a Distância. 

O termo freemium é uma combinação das palavras "free" e "premium" que descreve 

um modelo de negócio onde uma empresa oferece produtos principais de graça para 

um grande grupo de usuários e vende produtos premium para uma fração menor 

desta base de usuários. (Chris Anderson, 2006). 

Na primeira seção do questionário você encontrará uma série de afirmações que 

descrevem características dos modelos de negócios sustentados pela prática do 

freemium. IMPORTANTE: Para que sua resposta tenha validade é impreterível 

pontuar todas as afirmações abaixo! Para responder, indique sua opção para cada 

frase a seguir. As opções vão de 1 a 5, conforme o nível de concordância, a saber: 

1.Discordo totalmente/2.Discordo parcialmente/3.Indiferente/4.Concordo 

parcialmente/5.Concordo totalmente. Escolha apenas UMA opção para cada 

afirmação. 

1. Na sua opinião, é possível projetar modelos de negócios viáveis na Educação 

a Distância com base no modelo freemium. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

2. A versão gratuita do curso Educação a Distância deve ser capaz de transmitir 

o valor acrescido da versão premium de modo a conseguir converter um 

conjunto suficientemente grande de utilizadores. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

3. Os efeitos da comunicação viral são vitais para o sucesso do modelo 

freemium na Educação a Distância. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 
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4. Como condição prévia para escolher o modelo freemium na Educação a 

Distância a empresa deve ter um custo marginal baixo, pelo menos na versão 

gratuita. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

5. O modelo freemium na Educação a Distância depende de um grande 

mercado-alvo. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

6. Ao utilizar o modelo freemium na Educação a Distância é importante 

acompanhar e medir os custos e receitas do produto ou serviço. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

7. Para ser bem sucedido com o modelo freemium na Educação a Distância, a 

métrica-chave é o tempo de vida dos clientes. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

8. A empresa deve ser capaz de automatizar as atividades manuais mais 

exigentes relacionadas com os seus utilizadores “gratuitos” para ter sucesso 

com o modelo freemium na Educação a Distância. 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

Há quanto tempo você atua com Educação a Distância? 

(  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 2 a 5 anos 

(  ) De 5 a 10 anos 

(  ) Mais de 10 anos 

 

Qual é atualmente seu envolvimento com Educação a Distância? 

(  ) Docente 

(  ) Coordenador de curso 

(  ) Diretor de Faculdade 

(  ) Designer Educacional 

(  ) Outro 
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ANEXOS 

I) Decreto nº 5622, de 19.12.2005 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Vide Lei n
o
 9.394, de 1996 

Texto compilado 

Regulamenta o art. 80 da Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o que dispõem os arts. 8

o
, § 1

o
, e 80 da Lei n

o
 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 1
o
  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

        § 1
o
  A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, 

para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para: 

        I - avaliações de estudantes; 

        II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

        III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e 

        IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

        Art. 2
o
  A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades 

educacionais: 

        I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

        II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; 

        III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 

        IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

        a) técnicos, de nível médio; e 

        b) tecnológicos, de nível superior; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.622-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/D5622compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art37
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        V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

        a) seqüenciais; 

        b) de graduação; 

        c) de especialização; 

        d) de mestrado; e 

        e) de doutorado. 

        Art. 3
o
  A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância 

deverão observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações em vigor, para os respectivos 
níveis e modalidades da educação nacional. 

        § 1
o
  Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma duração definida 

para os respectivos cursos na modalidade presencial. 

        § 2
o
  Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e aproveitar estudos 

realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da mesma forma que as 
certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em 
outros cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a legislação 
em vigor. 

        Art. 4
o
  A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos 

e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, mediante: 

        I - cumprimento das atividades programadas; e 

        II - realização de exames presenciais. 

        § 1
o
  Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de ensino 

credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou 
programa. 

        § 2
o
  Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os demais 

resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância. 

        Art. 5
o
  Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições 

credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional. 

        Parágrafo único.  A emissão e registro de diplomas de cursos e programas a distância deverão 
ser realizados conforme legislação educacional pertinente. 

        Art. 6
o
  Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou 

programas a distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas 
similares estrangeiras, deverão ser previamente submetidos à análise e homologação pelo órgão 
normativo do respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e certificados emitidos tenham 
validade nacional. 

        Art. 7
o
  Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos, organizar, 

em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8
o
, 9

o
, 10 e 11 da Lei n

o
 9.394, de 1996, a 

cooperação e integração entre os sistemas de ensino, objetivando a padronização de normas e 
procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 80 daquela Lei: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art11
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        I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de educação a 
distância; e 

        II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 
cursos ou programas a distância. 

        Parágrafo único.  Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão ser pautados 
pelos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, definidos pelo Ministério da Educação, 
em colaboração com os sistemas de ensino. 

        Art. 8
o
  Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e manterão sistemas de 

informação abertos ao público com os dados de: 

        I - credenciamento e renovação de credenciamento institucional; 

        II - autorização e renovação de autorização de cursos ou programas a distância; 

        III - reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a distância; e 

        IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação. 

        Parágrafo único.  O Ministério da Educação deverá organizar e manter sistema de informação, 
aberto ao público, disponibilizando os dados nacionais referentes à educação a distancia. 

CAPÍTULO II 
DO CREDENCIAMENTO DE INSTRUÇÕES PARA OFERTA DE CURSOS E 

PROGRAMAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

        Art. 9
o
  O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na modalidade a distância 

destina-se às instituições de ensino, públicas ou privadas. 

        Parágrafo único.  As instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de 
comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa, poderão solicitar credenciamento 
institucional, para a oferta de cursos ou programas a distância de: 

        I - especialização; 

        II - mestrado; 

        III - doutorado; e 

        IV - educação profissional tecnológica de pós-graduação. 

        Art. 10.  Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de 

instituições para oferta de cursos e programas a distância para educação superior. 

        § 1
o
  O ato de credenciamento referido no caput considerará como abrangência para atuação da 

instituição de ensino superior na modalidade de educação a distância, para fim de realização das 
atividades presenciais obrigatórias, a sede da instituição acrescida dos endereços dos pólos de apoio 
presencial, mediante avaliação in loco, aplicando-se os instrumentos de avaliação pertinentes e as 
disposições da Lei n

o
 10.870, de 19 de maio de 2004. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2
o
  As atividades presenciais obrigatórias, compreendendo avaliação, estágios, defesa de 

trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art. 1
o
, § 1

o
, serão realizados na sede da instituição 

ou nos pólos de apoio presencial, devidamente credenciados. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 
2007) 
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        § 3
o
  A instituição poderá requerer a ampliação da abrangência de atuação, por meio do 

aumento do número de pólos de apoio presencial, na forma de aditamento ao ato de 
credenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 4
o
  O pedido de aditamento será instruído com documentos que comprovem a existência de 

estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao funcionamento dos pólos, 
observados os referenciais de qualidade, comprovados em avaliação in loco. (Incluído pelo Decreto 
nº 6.303, de 2007) 

        § 5
o
  No caso do pedido de aditamento visando ao funcionamento de pólo de apoio presencial no 

exterior, o valor da taxa será complementado pela instituição com a diferença do custo de viagem e 
diárias dos avaliadores no exterior, conforme cálculo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 6
o
  O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste artigo, somente poderá 

ser efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição, exceto na hipótese de 
credenciamento para educação a distância limitado à oferta de pós-graduação lato sensu. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 7
o
  As instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais que pretenderem 

oferecer cursos superiores a distância devem ser previamente credenciadas pelo sistema federal, 
informando os pólos de apoio presencial que integrarão sua estrutura, com a demonstração de 
suficiência da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 
2007) 

        Art. 11.  Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal 
promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico 
e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas modalidades de: 

        I - educação de jovens e adultos; 

        II - educação especial; e 

        III - educação profissional. 

        § 1
o
  Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá 

solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação. 

        § 2
o
  O credenciamento institucional previsto no § 1

o
 será realizado em regime de colaboração e 

cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino envolvidos. 

        § 3
o
  Caberá ao órgão responsável pela educação a distância no Ministério da Educação, no 

prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação deste Decreto, coordenar os demais órgãos do 
Ministério e dos sistemas de ensino para editar as normas complementares a este Decreto, para a 
implementação do disposto nos §§ 1

o
 e 2

o
. 

        Art. 12.  O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado junto ao órgão 
responsável, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: 

        I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, conforme dispõe a 
legislação em vigor; 

        II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o caso; 

        III - plano de desenvolvimento escolar, para as instituições de educação básica, que contemple a 
oferta, a distância, de cursos profissionais de nível médio e para jovens e adultos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art1


73 

 

        IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de educação superior, que 
contemple a oferta de cursos e programas a distância; 

        V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da instituição isolada de 
educação superior; 

        VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na modalidade a 
distância; 

        VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado; 

        VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, 
preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância; 

        IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de acordos de cooperação 
celebrados entre instituições brasileiras e suas co-signatárias estrangeiras, para oferta de cursos ou 
programas a distância; 

        X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à realização do 
projeto pedagógico, relativamente a: 

        a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos 
estudantes e professores; 

        b) laboratórios científicos, quando for o caso; 

        c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no País ou no exterior, 
que poderão ser organizados em conjunto com outras instituições, para a execução descentralizada 
de funções pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso; 

        c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para o 
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 
programas ofertados a distância; (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso por meio de redes de 
comunicação e sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados aos 
estudantes de educação a distância. 

        § 1
o
  A solicitação de credenciamento da instituição deve vir acompanhada de projeto 

pedagógico de pelo menos um curso ou programa a distância. 
        § 2

o
  No caso de instituições de ensino que estejam em funcionamento regular, poderá haver 

dispensa integral ou parcial dos requisitos citados no inciso I. 

        § 1
o
  O pedido de credenciamento da instituição para educação a distância deve vir 

acompanhado de pedido de autorização de pelo menos um curso na modalidade.(Redação dada pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2
o
  O credenciamento para educação a distância que tenha por base curso de pós-graduação 

lato sensu ficará limitado a esse nível.(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 3
o
  A instituição credenciada exclusivamente para a oferta de pós-graduação lato sensu a 

distância poderá requerer a ampliação da abrangência acadêmica, na forma de aditamento ao ato de 
credenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        Art. 13.  Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de cursos e programas 
na modalidade a distância deverão: 
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        I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação para 
os respectivos níveis e modalidades educacionais; 

        II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais; 

        III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação 
de: 

        a) os respectivos currículos; 

        b) o número de vagas proposto; 

        c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações a 
distância; e 

        d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, defesa 
presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, bem como 
o sistema de controle de freqüência dos estudantes nessas atividades, quando for o caso. 

        Art. 14.  O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá 
prazo de validade de até cinco anos, podendo ser renovado mediante novo processo de avaliação. 
        § 1

o
  A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a 

partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada, nesse período, a transferência dos 
cursos e da instituição para outra mantenedora. 

        Art. 14.  O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá 
prazo de validade condicionado ao ciclo avaliativo, observado o Decreto n

o
 5.773, de 2006, e normas 

expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 1
o
  A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a 

partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada a transferência de cursos para outra 
instituição. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2
o
  Caso a implementação de cursos autorizados não ocorra no prazo definido no § 1

o
, os atos 

de credenciamento e autorização de cursos serão automaticamente tornados sem efeitos. 

        § 3
o
  As renovações de credenciamento de instituições deverão ser solicitadas no período 

definido pela legislação em vigor e serão concedidas por prazo limitado, não superior a cinco anos. 

        § 3
o
  Os pedidos de credenciamento e recredenciamento para educação a distância observarão 

a disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior, nos termos do 
Decreto n

o
 5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 4
o
  Os resultados do sistema de avaliação mencionado no art. 16 deverão ser considerados 

para os procedimentos de renovação de credenciamento. 

        Art. 15.  O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância 
definirá a abrangência de sua atuação no território nacional, a partir da capacidade institucional para 
oferta de cursos ou programas, considerando as normas dos respectivos sistemas de ensino. 
        § 1

o
  A solicitação de ampliação da área de abrangência da instituição credenciada para oferta 

de cursos superiores a distância deverá ser feita ao órgão responsável do Ministério da Educação. 
        § 2

o
  As manifestações emitidas sobre credenciamento e renovação de credenciamento de que 

trata este artigo são passíveis de recurso ao órgão normativo do respectivo sistema de ensino. 
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        Art. 15.  Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 
cursos superiores a distância de instituições integrantes do sistema federal devem tramitar perante 
os órgãos próprios do Ministério da Educação.(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 1
o
  Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 

superiores a distância oferecidos por instituições integrantes dos sistemas estaduais devem tramitar 
perante os órgãos estaduais competentes, a quem caberá a respectiva supervisão. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2
o
  Os cursos das instituições integrantes dos sistemas estaduais cujas atividades presenciais 

obrigatórias forem realizados em pólos de apoio presencial fora do Estado sujeitam-se a autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento pelas autoridades competentes do sistema 
federal. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 3
o
  A oferta de curso reconhecido na modalidade presencial, ainda que análogo ao curso a 

distância proposto, não dispensa a instituição do requerimento específico de autorização, quando for 
o caso, e reconhecimento para cada um dos cursos, perante as autoridades competente. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        Art. 16.  O sistema de avaliação da educação superior, nos termos da Lei n
o
 10.861, de 14 de 

abril de 2004, aplica-se integralmente à educação superior a distância. 

        Art. 17.  Identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das condições 
originalmente estabelecidas, mediante ações de supervisão ou de avaliação de cursos ou instituições 
credenciadas para educação a distância, o órgão competente do respectivo sistema de ensino 
determinará, em ato próprio, observado o contraditório e ampla defesa: 

        I - instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo; 

        II - suspensão do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de autorização de 
cursos da educação básica ou profissional; 

        III - intervenção; 

        IV - desativação de cursos; ou 

        V - descredenciamento da instituição para educação a distância. 

        § 1
o
  A instituição ou curso que obtiver desempenho insatisfatório na avaliação de que trata a Lei 

n
o
 10.861, de 2004, ficará sujeita ao disposto nos incisos I a IV, conforme o caso. 

        § 2
o
  As determinações de que trata o caput são passíveis de recurso ao órgão normativo do 

respectivo sistema de ensino. 

CAPÍTULO III 
DA OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E  

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

        Art. 18.  Os cursos e programas de educação a distância criados somente poderão ser 
implementados para oferta após autorização dos órgãos competentes dos respectivos sistemas de 
ensino. 

        Art. 19.  A matrícula em cursos a distância para educação básica de jovens e adultos poderá ser 
feita independentemente de escolarização anterior, obedecida a idade mínima e mediante avaliação 
do educando, que permita sua inscrição na etapa adequada, conforme normas do respectivo sistema 
de ensino. 
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CAPÍTULO IV 
DA OFERTA DE CURSOS SUPERIORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

        Art. 20.  As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária credenciadas para 
oferta de educação superior a distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de 
educação superior nessa modalidade, conforme disposto no inciso I do art. 53 da Lei n

o
 9.394, de 

1996. 

        § 1
o
  Os cursos ou programas criados conforme o caput somente poderão ser ofertados nos 

limites da abrangência definida no ato de credenciamento da instituição. 

        § 2
o
  Os atos mencionados no caput deverão ser comunicados à Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação. 

        § 3
o
  O número de vagas ou sua alteração será fixado pela instituição detentora de prerrogativas 

de autonomia universitária, a qual deverá observar capacidade institucional, tecnológica e operacional 
próprias para oferecer cursos ou programas a distância. 

        Art. 21.  Instituições credenciadas que não detêm prerrogativa de autonomia universitária 
deverão solicitar, junto ao órgão competente do respectivo sistema de ensino, autorização para 
abertura de oferta de cursos e programas de educação superior a distância. 

        § 1
o
  Nos atos de autorização de cursos superiores a distância, será definido o número de vagas 

a serem ofertadas, mediante processo de avaliação externa a ser realizada pelo Ministério da 
Educação. 

        § 2
o
  Os cursos ou programas das instituições citadas no caput que venham a acompanhar a 

solicitação de credenciamento para a oferta de educação a distância, nos termos do § 1
o
 do art. 12, 

também deverão ser submetidos ao processo de autorização tratado neste artigo. 

        Art. 22.  Os processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos 
superiores a distância deverão ser solicitados conforme legislação educacional em vigor. 

        Parágrafo único.  Nos atos citados no caput, deverão estar explicitados: 

        I - o prazo de reconhecimento; e 

        II - o número de vagas a serem ofertadas, em caso de instituição de ensino superior não 
detentora de autonomia universitária. 

        Art. 23.  A criação e autorização de cursos de graduação a distância deverão ser submetidas, 
previamente, à manifestação do: 

        I - Conselho Nacional de Saúde, no caso dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia; ou 

        II - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos de Direito. 

        Parágrafo único.  A manifestação dos conselhos citados nos incisos I e II, consideradas as 
especificidades da modalidade de educação a distância, terá procedimento análogo ao utilizado para 
os cursos ou programas presenciais nessas áreas, nos termos da legislação vigente. 

CAPÍTULO V 
DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUÇÃO A DISTÂNCIA 

        Art. 24.  A oferta de cursos de especialização a distância, por instituição devidamente 
credenciada, deverá cumprir, além do disposto neste Decreto, os demais dispositivos da legislação e 
normatização pertinentes à educação, em geral, quanto: 
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        I - à titulação do corpo docente; 

        II - aos exames presenciais; e 

        III - à apresentação presencial de trabalho de conclusão de curso ou de monografia. 

        Parágrafo único.  As instituições credenciadas que ofereçam cursos de especialização a 
distância deverão informar ao Ministério da Educação os dados referentes aos seus cursos, quando 
de sua criação. 

        Art. 25.  Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às 
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação 
específica em vigor. 

        § 1
o
  Os atos de autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento citados 

no caput serão concedidos por prazo determinado conforme regulamentação. 

        § 2
o
    Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar 

as normas complementares a este Decreto, para a implementação do que dispõe o caput, no prazo 

de cento e oitenta dias, contados da data de sua publicação. 

        § 2
o
  Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar 

as normas complementares a este Decreto, no âmbito da pós-graduação stricto sensu. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 26.  As instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância poderão 
estabelecer vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, 
parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares, desde que 
observadas as seguintes condições: 

        I - comprovação, por meio de ato do Ministério da Educação, após avaliação de comissão de 
especialistas, de que as instituições vinculadas podem realizar as atividades específicas que lhes 
forem atribuídas no projeto de educação a distância; 

        II - comprovação de que o trabalho em parceria está devidamente previsto e explicitado no: 

        a) plano de desenvolvimento institucional; 

        b) plano de desenvolvimento escolar; ou 

        c) projeto pedagógico, quando for o caso, das instituições parceiras; 

        III - celebração do respectivo termo de compromisso, acordo ou convênio; e 

        IV - indicação das responsabilidades pela oferta dos cursos ou programas a distância, no que diz 
respeito a: 

        a) implantação de pólos de educação a distância, quando for o caso; 

        b) seleção e capacitação dos professores e tutores; 

        c) matrícula, formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes; 
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        d) emissão e registro dos correspondentes diplomas ou certificados. 

        Art. 27.  Os diplomas de cursos ou programas superiores de graduação e similares, a distância, 
emitidos por instituição estrangeira, inclusive os ofertados em convênios com instituições sediadas no 
Brasil, deverão ser submetidos para revalidação em universidade pública brasileira, conforme a 
legislação vigente. 

        § 1
o
  Para os fins de revalidação de diploma de curso ou programa de graduação, a universidade 

poderá exigir que o portador do diploma estrangeiro se submeta a complementação de estudos, 
provas ou exames destinados a suprir ou aferir conhecimentos, competências e habilidades na área 
de diplomação. 

        § 2
o
  Deverão ser respeitados os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação de 

cursos. 

        Art. 28.  Os diplomas de especialização, mestrado e doutorado realizados na modalidade a 
distância em instituições estrangeiras deverão ser submetidos para reconhecimento em universidade 
que possua curso ou programa reconhecido pela CAPES, em mesmo nível ou em nível superior e na 
mesma área ou equivalente, preferencialmente com a oferta correspondente em educação a 
distância. 

        Art. 29.  A padronização de normas e procedimentos para credenciamento de instituições, 
autorização e reconhecimento de cursos ou programas a distância será efetivada em regime de 
colaboração coordenado pelo Ministério da Educação, no prazo de cento e oitenta dias, contados da 
data de publicação deste Decreto. 

        Art. 30.  As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão solicitar 
autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, para oferecer os 
ensinos fundamental e médio a distância, conforme § 4

o
 do art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 1996, 

exclusivamente para: 

        I - a complementação de aprendizagem; ou 

        II - em situações emergenciais. 

        Parágrafo único.  A oferta de educação básica nos termos do caput contemplará a situação de 

cidadãos que: 

        I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial; 

        II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços especializados de 
atendimento; 

        III - se encontram no exterior, por qualquer motivo; 

        IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento escolar presencial; 

        V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo missões 
localizadas em regiões de fronteira; ou 

        VI - estejam em situação de cárcere. 

        Art. 31.  Os cursos a distância para a educação básica de jovens e adultos que foram 
autorizados excepcionalmente com duração inferior a dois anos no ensino fundamental e um ano e 
meio no ensino médio deverão inscrever seus alunos em exames de certificação, para fins de 
conclusão do respectivo nível de ensino. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32§4
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        § 1
o
  Os exames citados no caput serão realizados pelo órgão executivo do respectivo sistema 

de ensino ou por instituições por ele credenciadas. 

        § 2
o
  Poderão ser credenciadas para realizar os exames de que trata este artigo instituições que 

tenham competência reconhecida em avaliação de aprendizagem e não estejam sob sindicância ou 
respondendo a processo administrativo ou judicial, nem tenham, no mesmo período, estudantes 
inscritos nos exames de certificação citados no caput. 

        Art. 32.  Nos termos do que dispõe o art. 81 da Lei n
o
 9.394, de 1996, é permitida a organização 

de cursos ou instituições de ensino experimentais para oferta da modalidade de educação a 
distância. 

        Parágrafo único.  O credenciamento institucional e a autorização de cursos ou programas de que 
trata o caput serão concedidos por prazo determinado. 

        Art. 33.  As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância deverão fazer 
constar, em todos os seus documentos institucionais, bem como nos materiais de divulgação, 
referência aos correspondentes atos de credenciamento, autorização e reconhecimento de seus 
cursos e programas. 

        § 1
o
  Os documentos a que se refere o caput também deverão conter informações a respeito 

das condições de avaliação, de certificação de estudos e de parceria com outras instituições. 

        § 2
o
  Comprovadas, mediante processo administrativo, deficiências ou irregularidades, o Poder 

Executivo sustará a tramitação de pleitos de interesse da instituição no respectivo sistema de ensino, 
podendo ainda aplicar, em ato próprio, as sanções previstas no art. 17, bem como na legislação 
específica em vigor. 

        Art. 34.  As instituições credenciadas para ministrar cursos e programas a distância, autorizados 
em datas anteriores à da publicação deste Decreto, terão até trezentos e sessenta dias corridos para 
se adequarem aos termos deste Decreto, a partir da data de sua publicação. (Revogado pelo Decreto 
nº 6.303, de 2007) 
        § 1

o
  As instituições de ensino superior credenciadas exclusivamente para a oferta de cursos de 

pós-graduação lato sensu deverão solicitar ao Ministério da Educação a revisão do ato de 
credenciamento, para adequação aos termos deste Decreto, estando submetidas aos procedimentos 
de supervisão do órgão responsável pela educação superior daquele Ministério. (Revogado pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 
        § 2

o
  Ficam preservados os direitos dos estudantes de cursos ou programas a distância 

matriculados antes da data de publicação deste Decreto. (Revogado pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        Art. 35.  As instituições de ensino, cujos cursos e programas superiores tenham completado, na 
data de publicação deste Decreto, mais da metade do prazo concedido no ato de autorização, 
deverão solicitar, em no máximo cento e oitenta dias, o respectivo reconhecimento. 

        Art. 36.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 37.  Ficam revogados o Decreto n
o
 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n

o
 2.561, 

de 27 de abril de 1998. 

        Brasília, 19 de dezembro de 2005; 184
o
 da Independência e 117

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2005 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2561.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2561.htm


80 

 

II) Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



81 

 

Brasília, agosto de 2007 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 

No contexto da política permanente de expansão da educação superior no 

País, implementada pelo MEC, a EaD coloca-se como uma modalidade importante 

no seu desenvolvimento.  

Nesse sentido, é fundamental a definição de princípios, diretrizes e critérios 

que sejam Referenciais de Qualidade para as instituições que ofereçam cursos 

nessa modalidade. 

Por esta razão, a SEED/ MEC apresenta, para propiciar debates e reflexões, 

um documento com a definição desses Referenciais de Qualidade para a 

modalidade de educação superior a distância no País. 

Esses Referenciais de Qualidade circunscrevem-se no ordenamento legal 

vigente em complemento às determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de 

junho de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007 (em 

anexo). 

Embora seja um documento que não tem força de lei, ele será um referencial 

norteador para subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos 

processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada.  

Por outro lado, as orientações contidas neste documento devem ter função 

indutora, não só em termos da própria concepção teórico-metodológica da educação 

a distância, mas também da organização de sistemas de EaD. 

Elaborado a partir de discussão com especialistas do setor, com as 

universidades e com a sociedade, ele tem como preocupação central apresentar um 

conjunto de definições e conceitos de modo a, de um lado, garantir qualidade nos 

processos de educação a distância e, de outro, coibir tanto a precarização da 

educação superior, verificada em alguns modelos de oferta de EAD, quanto a sua 

oferta indiscriminada e sem garantias das condições básicas para o 

desenvolvimento de cursos com qualidade. 

Muito embora o texto apresente orientações especificamente à educação 

superior, ele será importante instrumento para a cooperação e integração entre os 

sistemas de ensino, nos termos dos arts. 8o, 9o, 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 1996, 
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nos quais se preceitua a padronização de normas e procedimentos nacionais para 

os ritos regulatórios, além de servir de base de reflexão para a elaboração de 

referenciais específicos para os demais níveis educacionais que podem ser 

ofertados a distância. 

Esta proposta de Referenciais de Qualidade para a modalidade de educação 

superior a distância, que ora apresentamos para discussão e aperfeiçoamento, 

tendo em vista sua posterior publicação, ainda neste ano de 2007, atualiza o 

primeiro texto oficial do MEC, de 2003. As mudanças aqui implementadas são 

justificadas em razão das alterações provocadas pelo amadurecimento dos 

processos, principalmente no que diz respeito às diferentes possibilidades 

pedagógicas, notadamente quanto à utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, em função das discussões teórico-metodológicas que tem permeado 

os debates acadêmicos. 

Os debates a respeito da EaD, que acontecem no País, sobretudo, na última 

década, têm oportunizado reflexões importantes a respeito da necessidade de 

ressignificações de alguns paradigmas que norteiam nossas compreensões relativas 

à educação, escola, currículo, estudante, professor, avaliação, gestão escolar, 

dentre outros. 

Outro fator importante para o delineamento desses referenciais é o debate a 

respeito da conformação e consolidação de diferentes modelos de oferta de cursos a 

distância em curso em nosso País. Neste ponto, é importante destacar a inclusão de 

referências específicas aos pólos de apoio presencial, que foram contemplados com 

as regras dos Decretos supracitados e pela Portaria Normativa nº 2, de janeiro de 

2007. Destarte, o pólo passa a integrar, com especial ênfase, o conjunto de 

instalações que receberá avaliação externa, quando do credenciamento institucional 

para a modalidade de educação a distância. 

Finalmente, cumpre observar que essa proposta de atualização dos 

Referenciais de Qualidade para a educação superior a distância surge também 

norteada pelos resultados dos procedimentos avaliativos realizados pelo MEC em 

múltiplos programas de educação a distância em andamento no País, sempre na 

busca de uma configuração que atenda aos requisitos de qualidade que todos 

almejamos. 

O documento preliminar foi submetido à consulta pública. Agradecemos as 

Instituições e aos colaboradores que atenderam a este chamado e encaminharam 



83 

 

sugestões e críticas ao documento e que, de fato, muito contribuíram ao seu 

aprimoramento. 

 

Secretaria de Educação a Distância - MEC 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a modalidade de educação a distância obteve respaldo legal para 

sua realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 -, que estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso 

orgânico da modalidade de educação a distância em todos os níveis e odalidades de 

ensino. Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, 

de 1998, mas ambos revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua 

publicação em 20 de dezembro de 2005. 

No Decreto 5.622, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no 

tocante aos variados aspectos ligados à modalidade de educação a distância, 

notadamente ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e 

avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da 

Educação. 

Entre os tópicos relevantes do Decreto, tem destaque: 

a) a caracterização1
 de EaD visando instruir os sistemas de ensino; 

b) o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial dos 

estudantes em relação às avaliações feitas a distância; 

c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no documento do 

plano de desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em relação 

aos pólos descentralizados de atendimento ao estudante; 

d) mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número 

de vagas na educação superior, desvinculada da previsão de condições 

adequadas; 

e) permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação 

entre os Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de Educação e 

diferentes esferas administrativas para: troca de informações; 

supervisão compartilhada; unificação de normas; padronização de 

procedimentos e articulação de agentes; 

                                                             
1
 O artigo 1º do Decreto caracteriza a educação a distância como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
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f) previsão do atendimento de pessoa com deficiência; 

g) institucionalização de documento oficial com Referenciais de Qualidade2
 

para a educação a distância. 

 

Sobre o último tópico destacado cabe observar que muito embora no ano de 

2002, não houvesse determinação legal explícita, naquela ocasião o MEC instituiu a 

primeira comissão de especialistas, por meio da Portaria Ministerial nº 335/2002, 

com o objetivo de discutir amplamente a questão dos referenciais de qualidade para 

educação superior a distância. O relatório da comissão serviu de texto-base para a 

elaboração dos Referenciais de Qualidade para EAD, pelo MEC, em 2003, sendo, 

portanto, o ponto de partida para a atualização ora proposta, que está focada na 

oferta de cursos de graduação e especialização. 

 

                                                             
2 O Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, no parágrafo único do artigo 7º, estabelece que os 

Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância pautarão as regras para a regulação, 
supervisão e avaliação dessa modalidade. 
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REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

 

Não há um modelo único de educação à distância! Os programas podem 

apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos 

educacionais e tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do cotidiano 

e necessidades dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor 

tecnologia e metodologia a ser utilizada, bem como a definição dos momentos 

presenciais necessários e obrigatórios, previstos em lei, estágios supervisionados, 

práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de curso, quando for o 

caso, tutorias presenciais nos pólos descentralizados de apoio presencial e outras 

estratégias. 

Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve 

ser comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é a 

compreensão de EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no 

modo de organização: A DISTÂNCIA.  

Assim, embora a modalidade a distância possua características, linguagem e 

formato próprios, exigindo administração, desenho, lógica, acompanhamento, 

avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, de infra-estrutura e pedagógicos 

condizentes, essas características só ganham relevância no contexto de uma 

discussão política e pedagógica da ação educativa. 

Disto decorre que um projeto de curso superior a distância precisa de forte 

compromisso institucional em termos de garantir o processo de formação que 

contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão 

política para a formação do cidadão. 

Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica, 

referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância devem 

compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, aspectos pedagógicos, 

recursos humanos e infra-estrutura. Para dar conta destas dimensões, devem estar 

integralmente expressos no Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade 

a distância os seguintes tópicos principais:  

 (i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem; 

(ii) Sistemas de Comunicação; 
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(iii) Material didático; 

(iv) Avaliação; 

(v) Equipe multidisciplinar; 

(vi) Infra-estrutura de apoio; 

(vii) Gestão Acadêmico-Administrativa; 

(viii) Sustentabilidade financeira. 

 

Os tópicos supracitados não são entidades isoladas, se interpenetram e se 

desdobram em outros subtópicos. Com o objetivo de caracterizá-los de forma 

individualizada, seguem seus elementos constituintes fundamentais. 

 

(I) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

O projeto político pedagógico deve apresentar claramente sua opção 

epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, de perfil do 

estudante que deseja formar; com definição, partir dessa opção, de como se 

desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, de 

comunicação e de avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

A opção epistemológica é que norteará também toda a proposta de 

organização do currículo e seu desenvolvimento. A organização em disciplina, 

módulo, tema, área, reflete a escolha feita pelos sujeitos envolvidos no projeto. A 

compreensão de avaliação, os instrumentos a serem utilizados, as concepções de 

tutor, de estudante, de professor, enfim, devem ter coerência com a opção 

teóricometodológica definida no projeto pedagógico. 

O uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais especificamente, à 

educação a distância deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que 

proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 

compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o 

conhecimento. 

O conhecimento é o que cada sujeito constrói - individual e coletivamente - 

como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da informação. 

É, portanto, o significado que atribuímos à realidade e como o contextualizamos. 
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De todo modo, o ponto focal da educação superior - seja ela presencial ou a 

distância, nas inúmeras combinações possíveis entre presença, presença virtual e 

distância - é o desenvolvimento humano, em uma perspectiva de compromisso com 

a construção de uma sociedade socialmente justa. Daí a importância da educação 

superior ser baseada em um projeto pedagógico e em uma organização curricular 

inovadora, que favoreçam a integração entre os conteúdos e suas metodologias, 

bem como o diálogo do estudante consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e 

suas culturas) e com o conhecimento historicamente acumulado.  

Portanto, a superação da visão fragmentada do conhecimento e dos 

processos naturais e sociais enseja a estruturação curricular por meio da 

interdisciplinaridade e contextualização. Partindo da ideia de que a realidade só 

pode ser apreendida se for considerada em suas múltiplas dimensões, ao propor o 

estudo de um objeto, busca-se, não só levantar quais os conteúdos podem colaborar 

no processo de aprendizagem, mas também perceber como eles se combinam e se 

interpenetram. 

Assim, as possibilidades apresentadas pela interdisciplinaridade e 

contextualização, em termos de formação do sujeito social, com uma compreensão 

mais ampla de sua realidade, devem ser contempladas nos projetos de cursos 

ofertados na modalidade a distância. Isto porque educação a distância compõe um 

processo educativo como os demais, cuja finalidade, naquilo que dispõe a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB em seu artigo 2º, é “... o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Por fim, como o estudante é o foco do processo pedagógico e 

freqüentemente a metodologia da educação a distância representa uma novidade, é 

importante que o projeto pedagógico do curso preveja, quando necessário, um 

módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos, 

referentes à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso, prevendo 

atividades de acolhimento do estudante, assegurando a todos um ponto de partida 

comum. Importantes também são os mecanismos de recuperação de estudos e a 

avaliação correspondente a essa recuperação, assim como a previsão de métodos 

avaliativos para estudantes que têm ritmo de aprendizagem diferenciado. 
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(II) Sistemas de Comunicação 

 

O desenvolvimento da educação a distância em todo o mundo está associado 

à popularização e democratização do acesso às tecnologias de informação e de 

comunicação. No entanto, o uso inovador da tecnologia aplicada à educação deve 

estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes 

efetiva interação no processo de ensino-aprendizagem, comunicação no sistema 

com garantia de oportunidades para o desenvolvimento de projetos compartilhados 

e o reconhecimento e respeito em relação às diferentes culturas e de construir o 

conhecimento. 

Portanto, o princípio da interação e da interatividade é fundamental para o 

processo de comunicação e devem ser garantidos no uso de qualquer meio 

tecnológico a ser disponibilizado. Tendo o estudante como centro do processo 

educacional, um dos pilares para garantir a qualidade de um curso a distância é a 

interatividade entre professores, tutores e estudantes. Hoje, um processo muito 

facilitado pelo avanço das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação).  

Em primeiro lugar, um curso superior a distância precisa estar ancorado em 

um sistema de comunicação que permita ao estudante resolver, com rapidez, 

questões referentes ao material didático e seus conteúdos, bem como aspectos 

relativos à orientação de aprendizagem como um todo, articulando o estudante com 

docentes, tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os 

responsáveis pelo sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo. 

Para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos devem 

ser oferecidas e contempladas, prioritariamente, as condições de telecomunicação 

(telefone, fax, correio eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, 

ambientes virtuais de aprendizagem, etc.), promovendo uma interação que permita 

uma maior integração entre professores, tutores e estudantes. 

Da mesma forma que a interação entre professor-estudante, tutor-estudante 

e professor-tutor deve ser privilegiada e garantida, a relação entre colegas de curso 

também necessita de ser fomentada. Principalmente em um curso a distância, esta é 

uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para evitar o isolamento e manter um 

processo instigante, motivador de aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e 
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de adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao outro, possibilitando ao 

estudante o sentimento de pertencimento ao grupo. 

Em atendimento as exigências legais, os cursos superiores a distância devem 

prever momentos de encontros presenciais, cuja freqüência deve ser determinada 

pela natureza da área do curso oferecido e pela metodologia de ensino utilizada. A 

instituição deverá, em seu projeto político e pedagógico do curso: 

 descrever como se dará a interação entre estudantes, tutores e professores 

ao longo do curso, em especial, o modelo de tutoria; 

 quantificar o número de professores/hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos estudantes e quantificar a relação tutor/estudantes; 

 informar a previsão dos momentos presenciais, em particular os horários de 

 tutoria presencial e de tutoria a distância, planejados para o curso e qual a 

estratégia a ser usada; informar aos estudantes, desde o início do curso, 

nomes, horários, formas e números para contato com professores, tutores e 

pessoal de apoio; 

 informar locais e datas de provas e datas limite para as diferentes 

atividades (matrícula, recuperação e outras); 

 descrever o sistema de orientação e acompanhamento do estudante, 

garantindo que os estudantes tenham sua evolução e dificuldades 

regularmente monitoradas, que recebam respostas rápidas a suas dúvidas, 

e incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos; 

 assegurar flexibilidade no atendimento ao estudante, oferecendo horários 

ampliados para o atendimento tutorial; dispor de pólos de apoio 

descentralizados de atendimento ao estudante, 

com infra-estrutura compatível, para as atividades presenciais; 

 valer-se de modalidades comunicacionais síncronas e assíncronas como 

videoconferências, chats na Internet, fax, telefones, rádio para promover a 

interação em tempo real entre docentes, tutores e estudantes; 

 facilitar a interação entre estudantes, por meio de atividades coletivas, 

presenciais ou via ambientes de aprendizagem adequadamente 

desenhados e implementados para o curso, que incentivem a comunicação 

entre colegas; 

 Planejar a formação, a supervisão e a avaliação dos tutores e outros 
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profissionais que atuam nos pólos de apoio descentralizados, de modo a 

assegurar padrão de qualidade no atendimento aos estudantes; 

 abrir espaço para uma representação de estudantes, em órgãos colegiados 

de decisão, de modo a receber feedback e aperfeiçoar os processos. 

 

Portanto, como já afirmado, em um curso a distância o estudante deve ser o 

centro do processo educacional e a interação deve ser apoiada em um adequado 

sistema de tutoria e de um ambiente computacional, especialmente implementados 

para atendimento às necessidades do estudante. Como estratégia, a interação deve 

proporcionar a cooperação entre os estudantes, propiciando a formação de grupos 

de estudos e comunidades de aprendizagem. 

Em suma, o projeto de curso deve prever vias efetivas de comunicação e 

diálogo entre todos os agentes do processo educacional, criando condições para 

diminuir a sensação de isolamento, apontada como uma das causas de perda de 

qualidade no processo educacional, e uma dos principais responsáveis pela evasão 

nos cursos a distância. 

 

(III) Material Didático 

 

O Material Didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, 

quanto da forma, deve estar concebido de acordo com os princípios 

epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico, de 

modo a facilitar a construção do conhecimento e mediar a interlocução entre 

estudante e professor, devendo passar por rigoroso processo de avaliação prévia 

(pré-testagem), com o objetivo de identificar necessidades de ajustes, visando o seu 

aperfeiçoamento. 

Em consonância com o projeto pedagógico do curso, o material didático, deve 

desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um conjunto de 

mídias compatível com a proposta e com o contexto socioeconômico do público-

alvo.  

Cabe observar que somente a experiência com cursos presenciais não é 

suficiente para assegurar a qualidade da produção de materiais adequados para a 

educação a distância. A produção de material impresso, vídeos, programas 

televisivos e radiofônicos, videoconferências, CD-Rom, páginas WEB, objetos de 
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aprendizagem e outros, para uso a distância, atende a diferentes lógicas de 

concepção, produção, linguagem, estudo e controle de tempo. Para atingir estes 

objetivos, é necessário que os docentes responsáveis pela produção dos conteúdos 

trabalhem integrados a uma equipe multidisciplinar, contendo profissionais 

especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, desenvolvimento de 

páginas web, entre outros. 

Além disso, é recomendável que as instituições elaborem seus materiais para 

uso a distância, buscando integrar as diferentes mídias, explorando a convergência 

e integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de 

videoconferências e teleconferências, dentre outros, sempre na perspectiva da 

construção do conhecimento e favorecendo a interação entre os múltiplos atores. 

É importante que a proposta de material didático para cursos superiores a 

distância inclua um Guia Geral do Curso - impresso e/ou em formato digital -, que: 

 oriente o estudante quanto às características da educação a distância e 

quanto aos direitos, deveres e normas de estudo a serem adotadas, durante o 

curso; 

 contenha informações gerais sobre o curso (grade curricular, ementas,etc.); 

 Informe, de maneira clara e precisa, que materiais serão colocados à 

disposição do estudante (livros-texto, cadernos de atividades, leituras 

complementares, roteiros, obras de referência, CD Rom, Web-sites, vídeos, 

ou seja, um conjunto - impresso e/ou disponível na rede - que se articula com 

outras tecnologias de comunicação e informação para garantir flexibilidade e 

diversidade); 

 defina as formas de interação com professores, tutores e colegas; 

 apresente o sistema de acompanhamento, avaliação e todas as demais 

orientações que darão segurança durante o processo educacional. 

 

Relativo ao conteúdo de cada material educacional, é importante que seja 

colocado a disposição dos estudantes um Guia - impresso e/ou digital -, que: 

 oriente o estudante quanto às características do processo de ensino e 

aprendizagem particulares de cada conteúdo; 

 informe ao estudante a equipe de docentes responsável pela gestão do 

processo de ensino; 
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 informe ao estudante a equipe de tutores e os horários de atendimento; 

 apresente cronograma (data, horário, local - quando for o caso) para o 

sistema de acompanhamento e avaliação. 

 

Especial atenção deve ser devotada à construção do material didático no que diz 

respeito à garantia de unidade entre os conteúdos trabalhados, quaisquer que sejam 

sua organização, disciplinas, módulos, áreas, temas, projetos. Outro aspecto 

relevante é a garantia de que o material didático propicie interação entre os 

diferentes sujeitos envolvidos no projeto. Para atender a estas orientações, o 

material didático deve: 

 com especial atenção, cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

preconizado pelas diretrizes pedagógicas, segundo documentação do MEC, 

para cada área do conhecimento, com atualização permanente; 

 ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover autonomia do 

estudante desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o próprio 

desenvolvimento; 

 prever, como já adiantado antes em outro ponto deste documento, um módulo 

introdutório - obrigatório ou facultativo - que leve ao domínio de 

conhecimentos e habilidades básicos, referentes à tecnologia utilizada e 

também forneça para o estudante uma visão geral da metodologia em 

educação a distância a ser utilizada no curso, tendo em vista ajudar seu 

planejamento inicial de estudos e em favor da construção de sua autonomia; 

 detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante 

deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe 

oportunidades sistemáticas de auto-avaliação; 

 dispor de esquemas alternativos para atendimento de estudantes com 

deficiência; 

 Indicar bibliografia e sites complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e complementação da aprendizagem. 

 

Enfim, o projeto pedagógico do curso deve especificar claramente a configuração 

do material didático que será utilizado. Em particular, deve especificar a equipe 

multidisciplinar responsável por esta tarefa: os professores responsáveis por cada 
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conteúdo de cada disciplina, bem como os demais profissionais nas áreas de 

educação e técnica (por exemplo, webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de 

revisores, equipe de vídeo, etc). Deve especificar, também, a parcela deste material 

que estará produzida e pré-testada pela equipe multidisciplinar institucional antes do 

início do curso. 

 

(IV) Avaliação 

 

Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de avaliação de um 

projeto de educação a distância: 

a) a que diz respeito ao processo de aprendizagem; 

b) a que se refere à avaliação institucional. 

 

(a) A Avaliação da Aprendizagem 

   

Na educação a distância, o modelo de avaliação da aprendizagem deve 

ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

Para tanto, esta avaliação deve comportar um processo contínuo, para verificar 

constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na 

construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que 

promovam o permanente acompanhamento dos estudantes, no intuito de 

identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

As avaliações da aprendizagem do estudante devem ser compostas de 

avaliações a distância e avaliações presenciais, sendo estas últimas cercadas das 

precauções de segurança e controle de freqüência, zelando pela confiabilidade e 

credibilidade dos resultados. Neste ponto, é importante destacar o disposto no 

Decreto 5.622, de 19/12/2005, que estabelece obrigatoriedade e prevalência das 

avaliações presenciais sobre outras formas de avaliação. Também é oportuno 

destacar, no âmbito do referido decreto, que o planejamento dos momentos 

presenciais obrigatórios devem estar claramente definidos, assim como os estágios 

obrigatórios previstos em lei, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades 

relacionadas a laboratório de ensino, quando for o caso. 
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(b) A Avaliação Institucional 

 

As instituições devem planejar e implementar sistemas de avaliação 

institucional, incluindo ouvidoria, que produzam efetivas melhorias de qualidade nas 

condições de oferta dos cursos e no processo pedagógico. Esta avaliação deve 

configurar-se em um processo permanente e conseqüente, de forma a subsidiar o 

aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e pedagógico, produzindo efetivamente 

correções na direção da melhoria de qualidade do processo pedagógico 

coerentemente com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Para ter sucesso, essa avaliação precisa envolver os diversos atores: 

estudantes, professores, tutores, e quadro técnico-administrativo. 

A condução da avaliação institucional deve facilitar o processo de discussão e 

análise entre os participantes, divulgando a cultura de avaliação, fornecendo 

elementos metodológicos e agregando valor às diversas atividades do curso e da 

instituição como um todo. Identificando nessa avaliação um dos aspectos 

fundamentais para a qualidade de um curso superior, a instituição deve desenhar 

um processo contínuo de avaliação quanto: 

Organização Didático-Pedagógica 

Esta dimensão contempla os seguintes aspectos: 

a) aprendizagem dos estudantes; 

b) práticas educacionais dos professores e tutores; 

c) material didático (seus aspectos científico, cultural, ético, estético, 

didático-pedagógico e motivacional, sua adequação aos estudantes e às 

tecnologias de informação e comunicação, sua capacidade de 

comunicação etc.) e às ações dos centros de documentação e informação 

(midiatecas); 

d) currículo (sua estrutura, organização, encadeamento lógico, relevância, 

contextualização, período de integralização, dentre outros); 

e) sistema de orientação docente e à tutoria (capacidade de comunicação 

através de meios eficientes; de atendimento aos estudantes em 

momentos a distância e presenciais; orientação aos estudantes; avaliação 

do desempenho dos estudantes; avaliação de desempenho dos 

professores e tutores; avaliação dos pólos de apoio presencial). 
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f) ao modelo de educação superior à distância adotado (uma soma dos 

itens anteriores combinada com análise do fluxo dos estudantes, tempo 

de integralização do curso, interação, evasão, atitudes e outros); 

g) realização de convênios e parcerias com outras instituições. 

 

Corpo Docente, Corpo de Tutores, Corpo Técnico-Administrativo e 

Discentes 

 

a) Corpo docente, vinculado à própria instituição, com formação e experiência 

na área de ensino e em educação a distância; 

b) Corpo de tutores com qualificação adequada ao projeto do curso; 

c) Corpo de técnico-administrativos integrado ao curso e que presta suporte 

adequado, tanto na sede como nos pólos; 

d) Apoio à participação dos estudantes nas atividades pertinentes ao curso, 

bem como em eventos externos e internos. 

 

Instalações físicas 

 

a) infra-estrutura material que dá suporte tecnológico, científico e instrumental 

ao curso; 

b) infra-estrutura material dos pólos de apoio presencial; 

c) existência de biblioteca nos pólos, com um acervo mínimo para possibilitar 

acesso aos estudantes a bibliografia, além do material didático utilizado no 

curso; 

d) sistema de empréstimo de livros e periódicos ligado à sede da IES para 

possibilitar acesso à bibliografia mais completa, além do disponibilizado no 

pólo. 

 

Meta-avaliação 

 

Um exame crítico do processo de avaliação utilizado: seja do desempenho 

dos estudantes, seja do desenvolvimento do curso como um todo. 

Finalmente, a Instituição deve considerar as vantagens de uma avaliação que 

englobe etapas de auto-avaliação e avaliação externa. 
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(V) Equipe Multidisciplinar 

 

Em educação a distância, há uma diversidade de modelos, que resulta em 

possibilidades diferenciadas de composição dos recursos humanos necessários à 

estruturação e funcionamento de cursos nessa modalidade. 

No entanto, qualquer que seja a opção estabelecida, os recursos humanos 

devem configurar uma equipe multidisciplinar com funções de planejamento, 

implementação e gestão dos cursos a distância, onde três categorias profissionais, 

que devem estar em constante qualificação, são essenciais para uma oferta de 

qualidade: 

 docentes; 

 tutores; 

 pessoal técnico-administrativo. 

 

Seguem os detalhes das principais competências de cada uma dessas classes 

funcionais. 

 

Docentes 

 

Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas a distância 

minimizam o trabalho e a mediação do professor. Muito pelo contrário, nos cursos 

superiores a distância, os professores vêem suas funções se expandirem, o que 

requer que sejam altamente qualificados. Em uma instituição de ensino superior que 

promova cursos a distância, os professores devem ser capazes de: 

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos 

e atividades pedagógicas; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas 

quanto complementares; 

e) elaborar o material didático para programas a distância; 

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 
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particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; 

g) avaliar -se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto de ensino superior a distância. 

 

O projeto pedagógico deve apresentar o quadro de qualificação dos docentes 

responsáveis pela coordenação do curso como um todo, pela coordenação de cada 

disciplina do curso, pela coordenação do sistema de tutoria e outras atividades 

concernentes. É preciso a apresentação dos currículos e outros documentos 

necessários para comprovação da qualificação dos docentes, inclusive 

especificando a carga horária semanal dedicada às atividades do curso. 

Além disso, a instituição deve indicar uma política de capacitação e 

atualização permanente destes profissionais. 

 

Tutores 

 

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no 

processo educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro 

diferenciado, no interior das instituições. O tutor deve ser compreendido como um 

dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades 

desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contribuir para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma educação a 

distância de qualidade deve prever a atuação de profissionais que ofereçam tutoria a 

distância e tutoria presencial. 

A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo 

pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos pólos 

descentralizados de apoio presencial. Sua principal atribuição deste profissional é o 

esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, 

participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 

pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover 

espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos e, freqüentemente, faz parte de suas atribuições 
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participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os 

docentes. 

A tutoria presencial atende os estudantes nos pólos, em horários pré-

estabelecidos. 

Este profissional deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material 

didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de 

auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 

grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participa de 

momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam. O tutor presencial deve 

manter-se em permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a 

equipe pedagógica do curso. 

Cabe ressaltar que as funções atribuídas a tutores a distância e a tutores 

presenciais são intercambiáveis em um modelo de educação a distância que 

privilegie forte mobilidade espacial de seu corpo de tutores. 

Em qualquer situação, ressalta-se que o domínio do conteúdo é 

imprescindível, tanto para o tutor presencial quanto para o tutor a distância e 

permanece como condição essencial para o exercício das funções. Esta condição 

fundamental deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão crítica e global, 

capacidade para estimular a busca de conhecimento e habilidade com as novas 

tecnologias de comunicação e informação. Em função disto, é indispensável que as 

instituições desenvolvam planos de capacitação de seu corpo de tutores. Um 

programa de capacitação de tutores deve, no mínimo, prever três dimensões: 

 capacitação no domínio específico do conteúdo; 

 capacitação em mídias de comunicação; e 

 capacitação em fundamentos da EaD e no modelo de tutoria. 

 

Por fim, o quadro de tutores previstos para o processo de mediação pedagógica 

deve especificar a relação numérica estudantes/tutor capaz de permitir interação no 

processo de aprendizagem. 

 

O corpo técnico-administrativo 
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O corpo técnico-administrativo tem por função oferecer o apoio necessário 

para a plena realização dos cursos ofertados, atuando na sede da instituição junto à 

equipe docente responsável pela gestão do curso e nos polos descentralizados de 

apoio presencial. As atividades desempenhadas por esses profissionais envolvem 

duas dimensões principais: a administrativa e a tecnológica. 

Na área tecnológica, os profissionais devem atuar nos pólos de apoio 

presencial em atividades de suporte técnico para laboratórios e bibliotecas, como 

também nos serviços de manutenção e zeladoria de materiais e equipamentos 

tecnológicos. A atuação desses profissionais, nas salas de coordenação dos cursos 

ou nos centros de educação a distância das instituições, tem como principais 

atribuições o auxílio no planejamento do curso, o apoio aos professores conteudistas 

na produção de materiais didáticos em diversas mídias, bem como a 

responsabilidade pelo suporte e desenvolvimento dos sistemas de informática e 

suporte técnico aos estudantes. 

No que tange à dimensão administrativa, a equipe deve atuar em funções de 

secretaria acadêmica, no registro e acompanhamento de procedimentos de 

matrícula, avaliação e certificação dos estudantes, envolvendo o cumprimento de 

prazos e exigências legais em todas as instâncias acadêmicas; bem como no apoio 

ao corpo docente e de tutores nas atividades presenciais e a distância, distribuição e 

recebimento de material didático, atendimento a estudantes usuários de laboratórios 

e bibliotecas, entre outros. 

Entre os profissionais do corpo técnico-administrativo, destaca-se o 

coordenador do pólo de apoio presencial como o principal responsável pelo om 

funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos que se desenvolvem 

na unidade. Este coordenador necessita conhecer os projetos pedagógicos dos 

cursos oferecidos em sua unidade, atentando para os calendários, especialmente no 

que se refere às atividades de tutoria presencial, zelando para que os equipamentos 

a serem utilizados estejam disponíveis e em condições de perfeito uso, enfim prezar 

para que toda a infra-estrutura esteja preparada para a viabilização das atividades. 

Outra importante atribuição do coordenador do pólo é a supervisão do 

trabalho desenvolvido na secretaria da unidade, providenciando para que o registro 

dos estudantes e todas as demais ocorrências, tais como notas, disciplinas ou 

módulos cursados, freqüências, transferências, sejam feitas de forma organizada e 
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em tempo hábil. Portanto, para o exercício de suas funções, o coordenador do pólo 

deve possuir prévia experiência acadêmica e administrativa e ser graduado. 

 

(VI) Infra-estrutura de apoio 

 

Além de mobilizar recursos humanos e educacionais, um curso a distância 

exige infra-estrutura material proporcional ao número de estudantes, aos recursos 

tecnológicos envolvidos e à extensão de território a ser alcançada, o que representa 

um significativo investimento para a instituição. 

A infra-estrutura material refere-se aos equipamentos de televisão, 

vídeocassetes, áudio-cassetes, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, inclusive 

dedicadas para Internet e serviços 0800, fax, equipamentos para produção 

audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em rede e/ou stand 

alone e outros, dependendo da proposta do curso. Deve-se atentar ao fato de que 

um curso a distância não exime a instituição de dispor de centros de documentação 

e informação ou midiatecas (que articulam ibliotecas, videotecas, audiotecas, 

hemerotecas e infotecas, etc.) para prover suporte a estudantes, tutores e 

professores. 

A infra-estrutura estrutura física das instituições que oferecem cursos a 

distância deve estar disponível: 

 na sede da instituição (em sua Secretaria, núcleo de EAD); 

 e nos pólos de apoio presencial. 

 

Coordenação acadêmico-operacional nas instituições, 

 

A despeito da diversidade de modelos de educação a distância adotados, é 

indispensável a existência, nas instituições, de infra-estrutura que centralize a 

gestão dos cursos ofertados. Estes espaços nas instituições podem se configurar 

em estruturas mais gerais como centros ou secretarias de educação a distância ou 

em estruturas mais localizadas, especialmente salas de coordenação acadêmica e 

de tutoria dos cursos e salas de coordenação operacional. 

Estas unidades de suporte ao planejamento, produção e gestão dos cursos a 

distância, em vista de garantir o padrão de qualidade, necessitam de infra-estrutura 

básica composta minimamente por secretaria acadêmica, salas de coordenação do 
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curso, salas para tutoria a distância, biblioteca, sala de professores, sala de 

videoconferência (opcional). 

Além disso, como unidades responsáveis por garantir as ações e as políticas 

da educação a distância, devem promover ensino, pesquisa e extensão. 

Entre os profissionais com presença fundamental nestas unidades, destacam-

se: o coordenador de curso, o coordenador do corpo de tutores (quando for o caso), 

os professores coordenadores de disciplina, tutores, auxiliares de secretaria, 

profissionais das diferentes tecnologias, conforme proposta do curso. 

 

Pólo de Apoio Presencial 

 

Segundo a Portaria Normativa nº 02/2007, § 1º, “o pólo de apoio presencial 

é a unidade operacional para desenvolvimento descentralizado de atividades 

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a 

distância” (grifo nosso). Desse modo, nessas unidades serão realizadas atividades 

presenciais previstas em Lei, tais como avaliações dos estudantes, defesas de 

trabalhos de conclusão de curso, aulas práticas em laboratório específico, quando 

for o caso, estágio obrigatório - quando previsto em legislação pertinente - além de 

orientação aos estudantes pelos tutores, videoconferência, atividades de estudo 

individual ou em grupo, com utilização do laboratório de informática e da biblioteca, 

entre outras. 

Essa unidade, portanto, desempenha papel de grande importância para o 

sistema de educação a distância. Sua instalação auxilia o desenvolvimento do curso 

e funciona como um ponto de referência fundamental para o estudante. Os pólos 

devem possuir horários de atendimento diversificados, principalmente para incluir 

estudantes trabalhadores, com horário disponível reduzido e devem, se possível, 

funcionar durante todos os dias úteis da semana, incluindo sábado, nos três turnos. 

Deve-se ressaltar que, por meio da implantação dos pólos, as instituições de 

ensino poderão viabilizar a expansão, interiorização e regionalização da oferta de 

educação no País. Assim, a escolha da localização dos mesmos e sua estruturação 

devem respeitar as peculiaridades de cada região e localidade, bem como as 

particularidades dos cursos ofertados e suas respectivas áreas de conhecimento. 

Essa escolha criteriosa deve considerar a vinculação entre os cursos ofertados e as 
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demandas locais, em favor do desenvolvimento social, econômico e cultural da 

região.  

Assim, os pólos de apoio presencial devem contar com estruturas essenciais, 

cuja finalidade é assegurar a qualidade dos conteúdos ofertados por meio da 

disponibilização aos estudantes de material para pesquisa e recursos didáticos para 

aulas práticas e de laboratório, em função da área de conhecimento abrangida pelos 

cursos. Desse modo, torna-se fundamental a disponibilidade de biblioteca, 

laboratório de informática com acesso a Internet de banda larga, sala para 

secretaria, laboratórios de ensino (quando aplicado), salas para tutorias, salas para 

exames presenciais, cujas características estão descritas a seguir. 

As bibliotecas dos pólos devem possuir acervo atualizado, amplo e 

compatível com as disciplinas dos cursos ofertados. Seguindo a concepção de 

amplitude de meios de comunicação e informação da educação a distância, o 

material oferecido na biblioteca deve ser disponibilizado em diferentes mídias. É 

importante, também, que a biblioteca esteja informatizada, permitindo que sejam 

realizadas consultas on-line, solicitação virtual de empréstimos dos livros, entre 

outras atividades de pesquisa que facilitem o acesso ao conhecimento. Além disso, 

a biblioteca deve dispor em seu espaço interno de salas de estudos individuais e em 

grupo. 

O laboratório de informática, que pode ser composto de mais de uma 

unidade, desempenha papel primordial nos cursos a distância, e precisa estar 

equipado de forma que permita, com auxílio de uma ambiente virtual de 

aprendizagem projetado para o curso, a interação do estudante com outros 

estudantes, docentes, coordenador de curso e com os responsáveis pelo sistema de 

gerenciamento acadêmico e administrativo do curso. Além de locus para a 

realização de tutorias presenciais, o laboratório deve ser de livre acesso, para 

permitir que os estudantes possam consultar a Internet, realizar trabalhos, enfim ser 

um espaço de promoção de inclusão digital. 

Portanto, para que isso ocorra, é necessária compatibilidade entre a 

quantidade de equipamentos e o número de estudantes atendidos. Essa relação 

será determinada pela instituição de ensino, respeitando as particularidades do 

curso e do local do pólo, com vistas a garantia de padrões de qualidade no acesso 

aos equipamentos. 
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Um laboratório de informática no pólo de apoio presencial deve possuir, 

minimamente, recursos de multimídia e computadores modernos, com leitoras de 

DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. Também é 

requisito importante que esse laboratório possua refrigeração e iluminação 

apropriadas, bem como estar equipado conforme as especificidades dos cursos 

que atenderá. 

Imprescindível também são os espaços físicos destinados a abrigar a 

Secretaria do Pólo e as Salas de Tutoria. A secretaria deve concentrar toda a 

logística de administração acadêmica e operacional do pólo, enquanto que os 

espaços para a tutoria devem contar com pequenas salas para atendimento de 

pequenos grupos e salas mais amplas para grandes grupos. 

Por outro lado, diversas áreas do conhecimento científico são fortemente 

baseadas em atividades experimentais. Para cursos dessas áreas, as experiências 

laboratoriais configuram-se como essenciais para a garantia de qualidade no 

processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as instituições de ensino que venham a 

ministrar cursos dessa natureza deverão possuir laboratórios de ensino nos pólos 

de apoio presencial. Os insumos para as atividades nos laboratórios de ensino 

deverão ser especificados de forma clara no projeto do curso. 

Para a instalação de pólos, dois outros requisitos necessitam de ser 

atendidos. O primeiro diz respeito às condições de acessibilidade e utilização dos 

equipamentos por pessoas com deficiências, ou seja, deve-se atentar para um 

projeto arquitetônico e pedagógico que garanta acesso, ingresso e permanência 

dessas pessoas, acompanhadas de ajudantes ou animais que eventualmente lhe 

servem de apoio, em todos os ambientes de uso coletivo. 

O outro requisito refere-se à existência de um projeto de manutenção e 

conservação das instalações físicas e dos equipamentos. Para a realização desses 

serviços, o pólo deve contar com técnicos em informática e técnicos para os 

laboratórios de ensino específicos (quando couber), contratar pessoal capacitado 

para manutenção e conservação do acervo bibliográfico, dos equipamentos e das 

instalações físicas do local, além de pessoal de limpeza e serviços gerais. 

O pólo de apoio presencial, sendo uma unidade para atendimento aos 

estudantes, e local das atividades presenciais, além da estrutura física adequada, 

deve contar com uma equipe capacitada para atender os estudantes em suas 

necessidades. A composição desta equipe dependerá da natureza e dos projetos 
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pedagógicos dos cursos, sendo, no mínimo, composta pelo coordenador do pólo, os 

tutores presenciais, técnicos de laboratório de ensino (quando for o caso), técnicos 

para laboratório de informática, bibliotecário, pessoal de secretaria. 

Finalmente, vale destacar que o estabelecimento de parcerias, convênios e 

acordos entre instituições, com vistas à oferta de cursos a distância e estruturação 

de pólos de apoio presencial, somente será possível se estiver de acordo com o que 

dispõe o Artigo 26 do Decreto 5.622/2005. 

 

 (VII) Gestão acadêmico-administrativa 

 

A gestão acadêmica de um projeto de curso de educação a distância deve 

estar integrada aos demais processos da instituição, ou seja, é de fundamental 

importância que o estudante de um curso a distancia tenha as mesmas condições e 

suporte que o presencial, e o sistema acadêmico deve priorizar isso, no sentido de 

oferecer ao estudante, geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços 

disponíveis para ao do ensino tradicional, como: matrícula, inscrições, requisições, 

acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria, etc.  

Em particular, a logística que envolve um projeto de educação a distancia - os 

processos de tutoria, produção e distribuição de material didático, acompanhamento 

e avaliação do estudante - precisam ser rigorosamente gerenciados e 

supervisionados, sob pena de desestimular o estudante levando-o ao abandono do 

curso, ou de não permitir devidamente os registros necessários para a convalidação 

do processo de aprendizagem. 

Por envolver um conjunto de processos integrados, a gestão de um sistema 

de educação a distância em nível superior é complexa. É usual no meio de 

educação a distância a imagem de que o processo de ensino-aprendizagem a 

distância envolve os vários elos de uma corrente que compõe o "sistema" e de que a 

robustez do processo, como um todo, está relacionada com o elo mais frágil desta 

corrente. 

A Instituição deve explicitar seu referencial de qualidade em seu processo 

de gestão, apresentando em seu projeto de sistema de educação a distância, o 

atendimento, em particular, a serviços básicos como:  
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a) um sistema de administração e controle do processo de tutoria 

especificando, quando for o caso, os procedimentos logísticos relacionados 

com os momentos presenciais e a distância; 

b) um sistema (logística) de controle da produção e distribuição de material 

didático; 

c) um sistema de avaliação de aprendizagem, especificando a logística 

adotada para esta atividade. 

d) bancos de dados do sistema como um todo, contendo em particular: 

cadastro de estudantes, professores coordenadores, tutores, etc; 

e) cadastro de equipamentos e facilidades educacionais do sistema; 

f) sistema de gestão dos atos acadêmicos tais como: inscrição e 

trancamento de disciplinas e matrícula; 

g) registros de resultados de todas as avaliações e atividades realizadas 

pelo estudante, prevendo-se, inclusive recuperação e a possibilidade de 

certificações parciais; 

h) um sistema que permita ao professor ter autonomia para a elaboração, 

inserção e gerenciamento de seu conteúdo, e que isso possa ser feito de 

maneira amigável e rápida, com liberdade e flexibilidade. 

 

(VIII) Sustentabilidade Financeira 

 

A educação superior a distância de qualidade envolve uma serie de 

investimentos iniciais elevados, para a produção de material didático, na capacitação 

das equipes multidisciplinares, na implantação de pólos de apoio presencial e na 

disponibilização dos demais recursos educacionais, assim como na implantação 

(metodologia e equipe) da gestão do sistema de educação a distancia. 

Inicialmente, não há uma adequada relação custo/benefício, só sendo viável 

levando -se em consideração a amortização do investimento inicial em médio prazo. 

No entanto, para alguns analistas, um projeto acompanhado e avaliado 

permanentemente combinado com os avanços tecnológicos faz com que um curso a 

distância esteja sempre em processo de aperfeiçoamento, o que mantém elevado o 

investimento nos projetos. 

Para garantir a continuidade de médio prazo inerente a um curso superior, em 

especial de graduação, a instituição deve montar a planilha de custos do projeto, 
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como um todo, em consonância com o projeto político-pedagógico e a previsão de 

seus recursos, mostrando em particular os seguintes elementos: 

 

a) Investimento (de curto e médio prazo) 

 

 produção de material didático (professores, equipe multidisciplinar, 

equipamentos,etc); 

 implantação do sistema de gestão; 

 equipamentos de comunicação, gestão, laboratórios, etc; 

 implantação dos pólos descentralizados de apoio presencial e centro 

de educação a distância ou salas de tutoria e de coordenação 

acadêmico-operacional nas instituições. 

 

b) Custeio: 

 

 equipe docente: coordenador do curso, coordenadores de disciplinas, 

coordenador de tutoria e professores responsáveis pelo conteúdo; 

 equipe de tutores para atividades de tutoria; 

 equipe multidisciplinar; 

 equipe de gestão do sistema; 

 recursos de comunicação; 

 distribuição de material didático; 

 sistema de avaliação. 

 

Como parte desse item, a instituição deve apresentar uma planilha de oferta 

de vagas, especificando claramente a evolução da oferta ao longo do tempo. O 

número de estudantes para cada curso deve apresentar-se em completa 

consistência com o projeto político-pedagógico, os meios que estarão 

disponibilizados pela instituição, o quadro de professores, de tutores e da equipe 

técnico-administrativa, que irão trabalhar no atendimento aos estudantes, o 

investimento e custeio a serem feitos e outros aspectos indicados nesse documento.  

 


